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Dª. NURIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 27 de
setembro de 2018, adoptou o seguinte acordo:
7.INTERPRETACIÓN TRANSITORIA DO ARTIGO 118.3 DA LEI DE CONTRATOS
DO SECTOR PÚBLICO. EXPTE. 102677/140.
Dáse conta do informe-proposta do 24/09/18, asinado pola xefa do Servizo de
Contratación e polo Interventor Xeral, que di o seguinte:
O dia 9 de marzo de 2018 entrou en vigor a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP).
O artigo 118 establece un novo réxime xurídico da contratación menor e novas contías. En concreto, establece 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 subministracións ou de servizos.
O apartado 3 do mesmo artigo establece o seguinte:
“No expediente xustificarase que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación, e 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. Quedan excluídos os supostos encadrados no artigo 168.a) 2º.”
A interpretación literal da limitación contida no citado precepto relativa á necesidade de verificar
“(…) que o contratista non subscribiu máis contratos menores que individual ou conxuntamente
superen a cifra que consta no apartado primeiro deste artigo” podería levarnos á ilóxica conclusión
de que, unha vez realizado un contrato menor por un contratista, este xa non podería volver executar outro contrato menor se con iso supera o límite definido no precepto, sen límite temporal algún, isto é, establece unha prohibición “sine die”.
Por este motivo, foron formuladas por diferentes entes e organismos numerosas consultas ás
Xuntas Consultivas de Contratación, tanto do Estado como das respectivas Comunidades Autónomas, sobre a interpretación que debe darse a esta limitación, sen que ata a data a doutrina emitise
unha opinión unánime respecto diso.
Podemos citar neste sentido os diferentes criterios interpretativos contidos nos Informes 41/2017 e
42/2017 da Xunta consultiva de contratación Pública do Estado, o Informe 3/2018 da Xunta consultiva de contratación da Comunidade Autónoma de Aragón, o Informe 1/2018 da Xunta consultiva de contratación da Comunidad de Madrid, o informe 1/2018 da Xunta consultiva de contratación de Galicia, ou a recomendación 1/2018 da Xunta asesora de contratación pública de Euskadi,
entre outros.
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A adopción dun criterio ou outro, en tanto non se consolide doctrinal ou jurisprudencialmente un
deles, corresponde a cada concello mediante o correspondente acordo interpretativo. A estes
efectos, en prol dunha maior seguridade xurídica, parece que o máis razoable resulta asumir os
criterios defendidos pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma á que pertenza a entidade local -no noso caso, Galicia-, e na súa falta, os da Xunta Consultiva
de Contratación Administrativa do Estado, máxime cando os criterios adoptados por ambos os órganos son coincidentes, como é o caso que nos ocupa.
En definitiva, a fin de poder establecer un criterio uniforme de actuación que ofreza seguridade xurídica, esta Xefatura de Servizo de Contratación, de acordo coa Intervención Xeral do Concello;
entende que procede adoptar, de forma transitoria, o seguinte criterio interpretativo do artigo 118.3
da LCSP establecido nas conclusións dos Informes 41/2017 e 42/2017 da Xunta consultiva de
contratación Pública do Estado e no informe 1/2018 da Xunta consultiva de contratación de Galicia, dando conta á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación do Concello de Vigo, así como ás xefaturas das distintas Áreas e Servizos Municipais para o seu coñecemento.
CRITERIO DE ACTUACIÓN TRANSITORIO:
Primeiro.- A partir da entrada en vigor da LCSP, e ata que se produza a oportuna modificación lexislativa ou se consolide doctrinal ou xurisprudencialmente outro criterio, a regra do artigo 118.3
da LCSP debe entenderse no sentido de que no expediente de contratación do contrato menor
debe xustificarse que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais de contratación e que, por tanto, o contratista non subscribiu máis contratos menores
co mesmo obxecto que, individual ou conxuntamente, superen a cifra que consta no apartado primeiro do citado artigo.
En calquera caso, a contratación menor non debe ser utilizada para atender necesidades de
carácter recorrente, periódico ou permanente, senón para satisfacer necesidades puntuais da
Administración, debendo procederse por parte das diferentes concellalías a facer un esforzo para
realizar unha planificación anual ou plurianual da súa actividade contractual e utilizar a pluralidade
de procedementos alternativos á contratación menor que recolle a LCSP para atender as súas
necesidades cumprindo cos principios inspiradores da Lei.
Segundo.- Dar conta á Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.
Terceiro.- Dar traslado ás xefaturas das distintas Áreas e Servizos Municipais para o seu
coñecemento, e aos oportunos efectos.

Acordo
A Xunta de Goberno local queda informada.
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E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a data da sinatura
dixital.
CCA/me
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Álvarez.
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