AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ANUNCI
L’ajuntament Ple, en la sessió del dia 11 de febrer de 2020, ha adoptat el següent acord:
INSTRUCCIÓ 1/2020 REGULACIÓ CONTRACTES MENORS.
PRIMER. Aprovar l’instrucció 1/2020 sobre els contractes menors a l’Ajuntament de Ròtova de conformitat
amb el text que s’inclou a continuació.
SEGON. Donar trasllat del que s’ha aprovat als responsables tècnics i polítics de totes les unitats municipals
per al seu coneixement i efectes
TERCER. Procedir a a publicació del text íntegre a la Instrucció al portal de transparècnia de l’Ajuntament de
Ròtova, conforme al que estableix la LLei 19/2013 de 9 de desembre de transparència i accés a la
informació pública i bon govern.
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TEXT INSTRUCCIÓ 1-2020
Primer.- OBJECTE.
Segon.- CONCEPTE DE CONTRACTE MENOR.
Tercer.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR I LÍMIT A l'ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTES MENORS A UNA MATEIXA EMPRESA.
Procediment d'adjudicació del contracte menor.
Límit a l'adjudicació de contractes menors a una mateixa empresa.
Quart.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MENOR.
Documentació de l'expedient de contractació del contracte menor.
Consideracions específiques del contracte menor d'obres.
Cinqué.- ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR.
Sisé.- PUBLICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR. Portal de Transparència de l'Ajuntament de Rótova. Perfil
de contractant.
ANNEXOS
ANNEX I.- Model de Memòria justificativa del contracte menor.
ANNEX II.- Model de Provisió sol·licitud Ofertes i informes
ANNEX III.- Model de sol·licitud d'oferta.
ANNEX IV.- Model de declaració responsable del contractista.
ANNEX V.- Model d'Oferta
ANNEX VI.- Model d'Informe de l'Òrgan de Contractació
ANNEX VII.- Model d'Informe de Secretària
ANNEX VIII.- Model d'Informe d'Intervenció
ANNEX IX.- Model d'Adjudicació.
ANNEX X.- Model de Notificació de les Adjudicació.
Primer.- OBJECTE.
La present Instrucció té per objecte marcar directrius en relació amb la tramitació dels contractes menors a
l'Ajuntament de Rótova i entitats del sector públic municipal, mitjançant l'establiment d'uns criteris uniformes i
homogenis, de conformitat amb la regulació continguda en la *LCSP.
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Queden fora de l'objecte de la present Instrucció les despeses que es tramiten pel sistema de bestretes de
caixa fixa i pagaments a justificar, que es regiran per la seua normativa específica.
Segon.- CONCEPTE DE CONTRACTE MENOR.
L'article 118.1 LCSP, disposa que es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a
40.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de
subministrament o de serveis.
De conformitat amb l'article 29.8 LCSP, els contractes menors no podran tindre una duració superior a un
any ni ser objecte de pròrroga.
L'article 118.3 LCSP disposa que en l'expedient es justifique que no s'està alterant l'objecte del contracte per
a evitar l'aplicació de les regles de contractació.
En conseqüència, l'expedient haurà d'abastar la totalitat de l'objecte del contracte, sense que la celebració
de contractes menors puga suposar, en cap cas, infracció de la prohibició de fraccionament indegut de
l'objecte contractual, amb la finalitat d'eludir els requisits de publicitat o els relatius al procediment
d'adjudicació que haurien d'emprar-se de no tindre lloc el fraccionament.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte menor, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, hauran de ser determinades amb precisió en la
Memòria justificativa, devent l'objecte del contracte ser determinat i abastar la totalitat de les necessitats
previsibles.
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Tercer.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR I LÍMIT A l'ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTES MENORS A UNA MATEIXA PERSONA FÍSICA- EMPRESA.
Procediment d'adjudicació.
Els contractes menors s'adjudicaran directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte
amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació contractual, de conformitat amb l'article
131.3 LCSP.
Límit a l'adjudicació de contractes menors a una mateixa persona física- empresa.
L'article 118.3 LCSP disposa que “En l'expedient es justificarà (...) que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superen la xifra que consta en l'apartat primer d'aquest
article. L'òrgan de contractació comprovarà el compliment d'aquesta regla.”
Per tant, la Llei estableix un límit a l'òrgan de contractació, de manera que no puga adjudicar successius
contractes menors a un mateix contractista, quan amb això se superen els valors estimats que limiten l'ús
d'aquest tipus de contractes.
Així, sempre que l'objecte del contracte menor abaste la totalitat de la necessitat previsible i es respecte el
principi relatiu a la prohibició de fraccionament indegut del contracte, a l'efecte d'aplicar la regla establida en
l'article 118.3 LCSP, s'haurà de tindre en compte el següent:
Àmbit quantitatiu:
La regla operarà quan se superen les quanties indicades en l'article 118 LCSP. Per tant:
En els contractes d'obres, quan el valor estimat siga igual o superior a 40.000 euros.
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En els contractes de subministrament o de serveis, quan el valor estimat siga igual o superior a 15.000
euros.
Àmbit objectiu:
La regla ha d'operar respecte d'anteriors contractes menors de la mateixa tipologia que aquell que pretenga
adjudicar-se de manera successiva, és a dir, respectivament entre els contractes d'obres, o de serveis o de
subministraments anteriorment adjudicats respecte al concret contracte d'obres, o de serveis o de
subministraments que pretenga adjudicar-se.
Àmbit subjectiu:
La regla resulta d'aplicació respecte de cadascun dels òrgans de contractació, atès que el compliment de la
regla ha de ser objecte de comprovació per cadascun d'ells.
Àmbit temporal:
La referència temporal per a l'aplicació de la regla serà l'anualitat pressupostària, amb càrrec al qual
s'imputen els crèdits que financen l'execució dels contractes menors.
A l'efecte del còmput del límit quantitatiu anual dels contractes menors, hauran de computar-se tots aquells
que responguen a la tipologia de contracte menor amb objecte qualitativament igual, amb independència del
sistema de pagament que es preveja en el mateix
Quart.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MENOR.
Documentació de l'expedient de contractació del contracte menor.
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L'expedient de contractació haurà de completar-se amb la següent documentació:
Memòria justificativa del contracte on es farà constar, entre altres, l'objecte del contracte justificant que no
s'està alterant el mateix per a evitar l'aplicació de regles generals de contractació, la justificació de la
necessitat del contracte, les especificacions tècniques de la prestació, la justificació del procediment, l'òrgan
de contractació, aplicació pressupostària, el termini de duració o execució del contracte, el lloc de prestació,
el responsable del contracte, el termini de garantia o justificació del seu no establiment, la forma de
pagament del preu i l'entitat proposada per a l'adjudicació directa.
A aquest efecte, en l'Annex I a la present Instrucció, s'estableix un model de memòria justificativa del
contracte menor.
La memòria Justificativa haurà d'acompanyar o adjuntar la Memòria Tècnica o si escau projecte on
determine el preu i les característiques o qualitats del mateix o d'execució quan així siga requerit.
Provisió d'Alcaldia on es determine les empreses a convidar amb un mínim de tres. Annex II
Sol·licitud de l'oferta remesa a una empresa amb aptitud per a l'execució del contracte que es realitzarà
mitjançant provisió d'Alcaldia.
El contingut de la sol·licitud d'oferta, com a mínim, contindrà l'objecte del contracte, les especificacions
tècniques de la prestació, el termini de duració o execució del contracte, el lloc de prestació, el responsable
del contracte, si escau, el termini de garantia, la forma de pagament del preu i el termini i el lloc per a la
presentació de l'oferta.
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En l'Annex III a la Instrucció s'estableix un model de sol·licitud d'oferta, la qual podrà ser remesa per correu
electrònic. Pel que fa a les entitats del sector públic, es podrà utilitzar aquest model amb les adaptacions
que resulten procedents, en funció de la seua pròpia naturalesa jurídica i règim econòmic.
Declaració responsable del contractista.
L'empresa haurà de realitzar una declaració responsable en la qual pose de manifest que el signant ostenta
la representació de l'entitat, que l'entitat té capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional
necessària per a realitzar la prestació, que no està incursa en prohibicions per a contractar i que compleix
amb les obligacions establides en la normativa vigent en matèria laboral, social i d'igualtat efectiva entre
dones i homes.
En l'Annex IV de la Instrucció, s'estableix un model de declaració responsable, la qual haurà de ser remesa
a l'empresa juntament amb la sol·licitud d'oferta Annex III
Informe de l'òrgan de contractació sobre el compliment de requisits i límits aplicables als contractes menors i
retenció de crèdits. Annex VI
En aplicació del que es disposa en l'article 118.3 LCSP, correspon a l'òrgan de contractació comprovar que
en l'expedient no s'altere l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació,
i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen la xifra
prevista en l'article 118.1 LCSP per a la realització de l'objecte qualitativament igual.
Una vegada presentada la declaració i l'oferta pel licitador i aquesta siga admissible, el responsable del
contracte, després de l'informe de l'òrgan de contractació sobre el compliment dels requisits i límits
aplicables als contractes menors, procedirà a l'adjudicació i aprovació de la despesa corresponent.
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En l'Annex VII i VIII de la Instrucció, s'estableix un model d'informe sobre el compliment de requisits i límits
aplicables als contractes menors. Pel que fa a les entitats del sector públic, es podrà utilitzar aquest model
amb les adaptacions que resulten procedents, en funció de la seua pròpia naturalesa jurídica i règim
econòmic.
L'Annex IX de la Instrucció, estableix un model d'adjudicació del contracte menor així com la seua
notificació ANNEX X. Document comptable d'aprovació de la despesa, d'acord amb el que s'estableix en les
Bases Execució del Pressupost.
Notificació de l'adjudicació a l'empresa per part del responsable del contracte, la qual podrà ser remesa per
correu electrònic, en la qual s'indicarà com a mínim l'empresa adjudicatària, el preu i, en el seu cas, les
característiques addicionals de la seua oferta.
Una vegada realitzada la prestació, a l'expedient s'acompanyarà la Factura amb els requisits exigits en el
Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, i en les Bases d'Execució del Pressupost o, en el seu cas, comprovant o rebut en
els termes establits en l'article 72.3 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i certificació quan siga procedent.
Consideracions específiques del contracte menor d'obres.
En la tramitació dels contractes menors d'obres serà aplicable tot el que es disposa en els apartats anteriors,
així com el que s'estableix en la normativa que regula el contracte d'obres.
En particular, es tindrà en compte el següent:
Els contractes menors d'obres han de referir-se a obres completes, entenent-se per tals les susceptibles de
ser entregades a l'ús general o al servei corresponent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 125
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del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre.
En la sol·licitud d'oferta s'haurà d'incloure el pressupost conformat pel tècnic, sense perjudici que haja
d'existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requerisquen.
Tràmits en funció de la quantia:
Per als contractes d’obra incloent els obres per administració és requerirà el següent

Menos de 3.000,00
Euros

Documentación
Técnica

Informe Valoración

Ofertas
Expediente
Administrativo

Más de 3.000,00 euros
y menos de 6.000,00

NO
Memoria
Justificativa
Simplificada

Comprobación
límite del
Contratista

Si

Más de 6.000,00 euros
y menos 30.000,00

Memoria Valorada

Proyecto Simplificado
Obras

Más de 20.000,00 euros

Proyecto de Obras

Un presupuesto

Tres Presupuestos

Solicitud de tres Ofertas

Memoria Justificativa

Completo

Completo

Si

Si

Si
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Per als contractes de subministres i serveis es requerirà:
Menos de 2.000,00 Euros
Documentación Técnica

Más de 2.000,00 euros y
menos de 12.000,00

Más de 12.000,00 euros
y menos 15.000,00

No

Propuesta detallada

Informe Valoración

Ofertas

No

Tres Presupuestos

Solicitud de tres Ofertas

Expediente
Administrativo
Comprobación del
Contratista

No

Memoria Justificativa

Completo

Si

Si

Si

Más de 12.000,00 euros
Memoria Valorada
Solicitud de tres
Ofertas
Completo
Si

Cinqué.- ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 153.2 *LCSP, en el cas dels contractes menors, el
perfeccionament s'acreditarà amb l'existència dels documents als quals es refereix l'article 118 *LCSP, els
quals formen l'expedient contractual corresponent.
En tots els contractes menors, amb independència de la seua quantia, el responsable del contracte haurà de
supervisar la correcta execució del contracte i adoptar les mesures necessàries amb la finalitat de garantir la
realització de la prestació.
A aquest efecte, haurà de verificar que el contracte s'executa en les condicions establides i que es
compleixen els terminis parcials o unes altres amb- *diciones que van ser oferides pel contractista.
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Sisé.- PUBLICACIÓ DELS CONTRACTES MENORS.
Portal de Transparència de l'Ajuntament de Rótova.
Amb periodicitat mensual, la informació respecte als contractes menors es publicarà en el Portal de
Transparència de l'Ajuntament de Rótova i serà la relativa a l'objecte, import, òrgan de contractació, subjecte
a qui s'haja convidat a presentar oferta i contractista.
Perfil de contractant.
Amb periodicitat trimestral, a tenor del que es disposa en l'article 63.4 *LCSP, la publicació de la informació
relativa als contractes menors, haurà de realitzar-se en el perfil de contractant. La informació a publicar serà,
almenys, el seu objecte, duració, l'import d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari, ordenant-se
els contractes per la identitat de l'adjudicatari.
Queden exceptuats de la publicació aquells contractes el valor estimat dels quals fóra inferior a cinc mil
euros, sempre que el sistema de pagament utilitzat fóra el de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar
per a realitzar pagaments menors.
ANNEX I
MODEL DE MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: ………. / ………………. / …………………….
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ASSUMPTE: CONTRACTE MENOR DE ……………………..
TIPUS DE CONTRACTE: [SERVEI][SUBMINISTRAMENT][OBRA]
PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ: CONTRACTE MENOR
OBJECTE DEL CONTRACTE: (Descripció …………….)
JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
…………………………………………
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE DE LA PRESTACIÓ:
……………………………………………….

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT:
En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el contracte es qualifica de
menor en funció de la quantia d'aquest, a l'ésser el seu import inferior a [15.000][40.000] euros (IVA no
inclòs)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
L'òrgan de contractació competent és …………………….,
TERMINI D'EXECUCIÓ:
[La duració] [El termini d'execució] serà de ………………….., a partir de la notificació de l'adjudicació.
LLOC DE PRESTACIÓ.
………………………………………………. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
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……………………………………………….
TERMINI DE GARANTIA O JUSTIFICACIÓ DEL SEU NO ESTABLIMENT :
El termini de garantia serà …………….., a comptar des de la ……………...
GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:
No és necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb el que s'estableix en l'article 153 en
relació amb l'article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:
(OPCIÓ A) Mitjançant la presentació d'una única factura, a la finalització de la prestació, expedida per
l'entitat i conformada pel responsable del contracte.
(OPCIÓ B) Mitjançant la presentació de factures amb periodicitat (mensual/….), expedida per l'entitat i
conformada pel responsable del contracte, després de la realització de la prestació del període.

ENTITAT PROPOSADA PER A l'ADJUDICACIÓ DIRECTA.
(Dades identificatives de l'entitat: denominació,
……………………………………………….)

CIF,

domicili,

telèfon,

email,

uns

altres
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JUSTIFICACIÓ conforme a l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic -LCSP- , dels següents extrems:
- La contractació que es proposa no altera l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles
generals de contractació.
- El contractista proposat no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen
l'import de 15.000 euros: consultat el departament de Tresoreria d'aquest Ajuntament i segons les seues
dades, es constata que aquesta empresa no ha subscrit en aquest any ni en l'anterior més contractes
menors que individual o conjuntament superen l'import de 15.000 euros.
I a l'efecte de tramitació del corresponent contracte menor de serveis, s'emet la present proposta de
despesa.
EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Conforme
L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Signat………………………
ANNEX II
PROVISIÓ D'INICI
Sent necessari per a aquesta Entitat el dur a terme la contractació pels següents motius

i per tant, considerant convenient efectuar aquesta contractació.
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Donades les característiques del contracte sembla que el procediment més adequat és Menor, per tot això,
DISPOSE
PRIMER. Remetre ofertes a les empreses:
SEGON. Informe d'Intervenció i Secretaria per a l'emissió de l'informe
ANNEX III
SOLICIUD DE L'OFERTA
Per l'Alcaldia s'està tramitant l'expedient per a l'adjudicació per contracte menor .
( Si escau , D'acord amb la memòria Valorada del contracte menor redactada pel Tècnic), les condicions que
ha de tindre en compte per a formular la seua oferta són les següents:
Objecte del contracte:
Documentacion a presentar:

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV66WGHSJHZP6TMJDQVECJTHOI - Página 8 de 14

(1/1) 12/02/2020 13:42:31
JORDI PUIG MUÑOZ (Alcalde/sa Rótova)

Adjunt. Declaracion Responsable i Oferta Econòmica.
Òrgan de contractació:
Termini d'execució del
Lloc de prestació:
Responsable del contracte:
Termini de garantia:
Forma de pagament del preu:
El lloc i el termini de presentació de l'oferta, són els següents:
L'oferta s'haurà de remetre mitjançant registre electrònic en l'adreça: o subsidiàriament físicament en el
registre d'entrada de l'Ajuntament en horari d'oficina.
El termini de presentació: fins al dia
No obstant això si no estan interessats a presentar una oferta, els sol·licitem que ens el comunique per
escrit en el termini assenyalat per a la presentació de la mateixa a l'adreça de correu
EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE
ANNEX IV
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LICITAR
Cognoms i nom: DNI/NIE:
En representació de l'empresa
Nom o raó social:
CIF:
Direcció
Notificacions:
E-mail
Notificacions:
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Localitat:
CP:
Telf:
COMPAREIX
Davant la secretaria de l'Ajuntament de Rótova i, interessat en l'adjudicació del contracte menor de
consistent en “……………...........
........................................”
DECLARA:
Sota la seua responsabilitat:
Que no està incurs en cap de les prohibicions de contractar enumerades en l'article 71 de la LCSP i es troba
al corrent en les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Que ostenta la capacitat de representació de l'entitat de referència.
Que té capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. Que
no està incurs en prohibicions per a contractar amb l'Administració.
Que compleix amb les obligacions establides en la normativa vigent en matèria laboral, social i d'igualtat
efectiva entre dones i homes.
I per deixar-ne constància i assortisca els seus efectes davant l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de
Ròtova, signatura la present
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ANNEX V
MODEL OFERTA ECONÓMICA
Apellidos y nombre:
En
representación
de la empresa
Dirección
Notificaciones:
E-mail
Notificaciones:
Localidad:
CP:

DNI/NIE:
CIF:

Telf:

En referencia al contrato”
PRECIO

” La proposición Económica para su prestación es de
IVA

TOTAL

Y para que así conste y surta sus efectos ante el órgano de contratación del Ayuntamiento de Rótova,
firma la presente
ANNEX VI
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MODEL D'INFORME SOBRE COMPLIMENT DE REQUISITS I LIMITES APLICABLES Als CONTRACTES
MENORS, DE CONFORMITAT AMB EL QUE ES DISPOSA EN L'ARTICLE 118.3 LLEI 9/2017 DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
Expedient …………………….
ASSUMPTE: Contracte menor de ………………….………..
En aplicació del que es disposa en l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
correspon a l'òrgan de contractació comprovar que en l'expedient no s'altere l'objecte del contracte per a
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superen la xifra prevista en l'apartat primer del referit article 118.
A la vista de l'anterior, i analitzat el present expedient de referència, cal concloure que en el mateix no s'ha
produït una alteració de l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació,
sense que el contractista, en l'àmbit de control d'aquest òrgan, haja subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superen la xifra prevista en l'apartat primer del referit *ar- *tículo 118 en l'objecte
qualitativament igual.
Rótova , a ……………………………………… L’ ORGAN DE CONTRACTACIÓ,
ANEXO VII
MODEL INFORME SECRETARIA
D’acord amb l’ordenat per l’Alcaldia mitjançant Provisió de data 15 de juny de 2018, i en compliment de
l’establit en l’article 3.3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional , emet el següent,
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INFORME
PRIMER. Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es
tracte de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de
serveis.
Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que
compte amb l’habilitació professio- nal necessària per a realitzar la prestació.
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
— Els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i
Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
— L’article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
TERCER. L’objecte del contracte actual és:
QUART. Donat el valor estimat del contracte, es podrà adjudicar com a contracte menor, ja que entra dins
dels límits quantitatius contemplats en l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
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CINQUÈ. El procediment a seguir será el descrit en el Instrucción del Contrato Menor aprobada por el Pleno
el fecha
y publicada en fecha en el BOP Nº
Es comunicaran al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte adjudicat,
entre els quals figurarà la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació d’aquests, juntament amb el
desglossament corresponent de l’Impost sobre el Valor Afegit.
SISÈ. De conformitat amb l’article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, la publicació en el Perfil de Contractant de la informació relativa als contractes menors haurà de
realitzar-se almenys trimestralment. La informació a publicar per a aquest tipus de contractes serà, almenys,
el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit, i la identitat de
l’adjudicatari, ordenant-se els contractes per la identitat de l’adjudicatari.
SETÈ. De conformitat amb l’article 335.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, es remetrà al Tribunal de Comptes una relació de la resta de contractes celebrats incloent els
contractes menors, excepte aquells que sent el seu import inferior a cinc mil euros se satisfacen a través del
sistema de bestreta de caixa fixa o un altre sistema similar per a realitzar pagaments menors, on es consignarà la identitat de l’adjudicatari, l’objecte del contracte i la seua quantia. Aquestes relacions s’ordenaran per
adjudicatari.
Aquesta remissió podrà realitzar-se directament per via electrònica per la Plataforma de Contractació on
tinga situat el seu perfil del contractant el corresponent òrgan de contractació.
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OCTAU.- No obstant açò, cal posar de manifest, tal com assenyala el propi preàmbul de la recent Llei
9/2017 el contracte menor, encara que no ho diga la norma, no és u instrument per a materialiatzar
actuacions previsibles o previstes, sinó un mitjà a través del qual, i sense que calga recórrer a la tramitació
urgent, puguem resoldre una necessitat puntual no prevista.
No obstant açò, la Corporació acordarà el que estime pertinen
ANNEX VIII
MODEL D'INFORME INTERVENCIÓ
En compliment de la Provisió de data
, en la qual se sol·licitava Informe d'Intervenció en relació amb l'expedient per a la
contractació de consistent en
, pretés per aquest Ajuntament i en virtut de l'article 214 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
INFORME
PRIMER. Existeix consignació suficient per a autoritzar la despesa per import de fins i tot en l'aplicació
pressupostària
*Exercici *Aplicació *pressupostària *Import IVA/*IGIC Total
del Pressupost per a l'exercici 20 per a realitzar la contractació mitjançant el procediment establit per als
contractes menors.
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……………………………………… LA INTERVENCIÓ
ANNEX IX
MODEL D'ADJUDICACIÓ
Vista la Memòria Justificativa del contracte realitzada en data
Vist que es van sol·licitar oferisques a les *empreses:
Vist que han presentat oferta i sent les mes avantatjosa
Vist que s'han emés els informes de secretària i Intervenció corresponents
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb el que
s'estableix en la Disposició Adicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
RESOLC
PRIMER. Dur a terme el Contracte Menor de de , amb el contractista per un import de

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV66WGHSJHZP6TMJDQVECJTHOI - Página 12 de 14

(1/1) 12/02/2020 13:42:31
JORDI PUIG MUÑOZ (Alcalde/sa Rótova)

SEGON.
L'objecte del contracte actual és: .
El codi CPV és el següent: .
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació de de amb càrrec a l'aplicació
*Exercici *Aplicació *pressupostària *Import IVA/*IGIC Total
del vigent Pressupost.
QUART. En tot cas, la factura haurà de contindre els següents esments:
DIR3 *Codi d'*entitat L01462188
DIR3 *Òrgan de *tramitació L01462188
DIR3 Oficina *comptable L01462188
DIR3 *Òrgan *proponent L01462188
CINQUÉ. Requerir perquè presente la documentació necessària i que acredite el que s'estableix en la
Declaració Responsable descrita.
SISÉ. Una vegada realitzada la prestació, incorpore's la factura i tramite's el pagament si escau.
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SETÉ.- Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la
Resolució.
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ANNEX X
NOTIFICACIO A l'ADJUDICATARI
Mitjançant la present se li notifica la Resolució adjunta a aquest document.
No obstant això podrà sol·licitar que el contracte s'eleve a escriptura pública, corrent al seu càrrec les
corresponents despeses. Per la present se li requereix perquè presente la següent documentació:
a) El document o documents que acrediten la seua personalitat jurídica de l'empresari i, en el seu cas, la
seua representació en la forma següent: Persona física i empresaris individuals:
Document Nacional d'Identitat, o, en el seu cas, el document que faça les seues vegades. Persones
jurídiques:
CIF
DNI del representant / administrador
Escriptura o document de constitució, i modificació, en el seu cas, els estatuts o l'acte fundacional en els
quals consten les normes per les quals es regula la seua activitat, degudament inscrits, si escau en el
Registre Públic que corresponga, segons la mena de persona jurídica de què es tracte.
Els que compareguen o signen proposicions en nom d'un altre acompanyaren també poder bastant a aquest
efecte, de manera que quede acreditat l'àmbit de les seues facultats per a contractar.
b) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a contractar amb l'Administració
conforme a l'article 71 de la *LCSP, comprenent expressament la circumstància de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
c) Obligacions tributàries (*Arts. 13 i 15 del Reglament General de la *LCAP)
L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries es realitzarà presentant la
següent documentació (*Arts. 13 i 15 del Reglament General de la *LCAP):
- Últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques o el document d'alta en aquest, quan aquesta siga
recent i no haja sorgit encara l'obligació de pagament.
L'alta haurà d'adjuntar-se en tot cas quan en el rebut aportat no conste l'epígraf de l'activitat.
Aquesta documentació haurà d'estar referida a l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte que els faculte
per al seu exercici en l'àmbit territorial en què les exerceixen, havent de complementar-se amb una
declaració responsable del licitador de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat Imposat
- Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat, pel que respecta a
les obligacions tributàries amb aquest últim.
Si no està obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o documents corresponents a les
obligacions tributàries que es relacionen en l'article 13 del Reglament General de la *LCAP, haurà
d'acreditar tal circumstància mitjançant declaració responsable.
d) Obligacions amb la Seguretat Social
- Certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social
En el supòsit que haja de tindre's en compte alguna exempció, s'haurà d'acreditar tal circumstància
mitjançant declaració responsable.
Les certificacions a què es refereixen les clàusules anteriors hauran de ser expedides d'acord amb el que es
disposa en l'article 15 del Reglament General de la *LCAP i, en el seu cas, podran ser remeses a l'òrgan de
contractació per via electrònica, d'acord amb la normativa vigent aplicable sobre aquest tema.
La presentació pel licitador del certificat d'estar inscrit en el Registre de Contractistes i Empreses
Classificades de la Generalitat Valenciana li eximirà d'aportar la documentació que es detalla:
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- Personalitat i representació, sempre que la representació siga la mateixa que conste en el certificat aportat.
No obstant això, l'òrgan de contractació podrà requerir l'aportació d'aquesta documentació si fóra necessària
per a acreditar que l'objecte social de l'empresa és adequat a l'objecte del contracte.
- Certificat de classificació, sempre que en el certificat del Registre de Contractistes conste la classificació
referida a l'objecte del contracte, o, en el seu cas, documentació acreditativa de la solvència econòmica,
financera i tècnica.
- Declaració responsable, excepte en el que es refereix a la circumstància de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
respecte de les quals caldrà aportar, en tot cas, declaració responsable, formulada davant autoritat
administrativa o organisme professional qualificat, o mitjançant acta de manifestacions davant notari públic.
El certificat del Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Generalitat Valenciana haurà d'anar
acompanyat en tot cas d'una declaració responsable en la qual el licitador manifeste que les circumstàncies
reflectides en el mateix no han experimentat variació.
Tota la documentació a presentar pels licitadors haurà de ser documentació original o bé còpies que tinguen
caràcter d'autèntiques o compulsades conforme a la legislació vigent en la matèria, excepte el document
acreditatiu de la garantia provisional, en el seu cas, que haurà d'aportar-se en original. Així mateix, el
licitador presentarà la seua documentació en castellà o valencià.
S'entén degudament compulsada la realitzada per qualsevol de les següents administracions:
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Qualsevol organisme dependent de l'Administració de l'Estatal o de la Generalitat Valenciana, subjecte al
Conveni d'oficines integrades.
Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de
reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquesta Entitat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al
de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar
directament recurs contenciós administratiu, davant Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini
de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb
l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optara per
interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que
aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense perjudici
que puga interposar Vosté qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.

Ròtova a la data de la signatura electrónica.
L’alcalde, Jordi Puig Muñoz
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