Instrucció 1/2019 de l'Interventor general per la qual es modifica la
Instrucció 2/2018, sobre la fiscalització de documents comptables de
reconeixement de l’obligació i proposta de pagament dels contractes menors
Antecedents
Dia 9 de març va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP 9/17), per 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 introdueix novetats
substancials respecte a la regulació dels contractes menors.
En data 10 d’agost de 2018 es va dictar la Instrucció 2/2018, sobre la fiscalització
de documents comptables de reconeixement de l’obligació i proposta de
pagament dels contractes menors, que va entrar en vigor dia 1 de gener de 2019.
La disposició addicional segona de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2019, regula el concepte de despeses menors i n'estableix les regles per a la
tramitació.
Aquest canvi normatiu obliga a la modificació de la Instrucció 2/2018 de
fiscalització de documents comptables, de reconeixement de l’obligació i proposta
de pagament de contractes menors, a fi d'adaptar-hi el contingut quant a la
definició, al règim jurídic de tramitació i a la publicitat dels contractes menors, a
més d'actualitzar-ne les referències normatives, tot mantenint la resta del
contingut que no sigui contrari a la nova legislació vigent de manera
sobrevinguda.
Per això, es modifica la Instrucció 2/2018 en els termes següents.
INSTRUCCIÓ
1) Es modifica l'antecedent 2 de la Instrucció 2/2018, que passa a tenir la
redacció següent
2.Concepte de contracte menor
D’acord amb el que disposa l’article 118 de la LCSP 9/17, es consideren contractes
menors els contractes amb un valor estimat (VEC) inferior a 40.000,00 euros en el
cas d’obres i a 15.000,00 euros en el cas de serveis i subministraments.
La disposició addicional segona de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 17 95 00
interven.caib.es

2019, defineix la categoria de despeses menors, que són les derivades de
subministraments i serveis d'una quantia inferior a 5.000,00 euros, exclòs l'impost
sobre el valor afegit (IVA). Aquest precepte estableix un règim específic per a les
despeses inferiors a 200,00 euros, exclòs l'IVA, que no requereixen cap tipus de
tramitació substantiva o procedimental.
Per determinar el VEC s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 101 de la
LCSP 9/17, que indica que no s’hi ha d’incloure l’import corresponent a l’IVA.
L'article 63.4 de la LCSP estableix l'obligació de publicar els contractes menors en
el perfil del contractant. No obstant això, el tercer paràgraf de l'apartat 2 de la
disposició addicional segona de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2019, determina que els contractes menors de subministrament i de serveis
d'import inferior als 5.000 euros, exclòs l'IVA, no s'han de publicar en el perfil del
contractant, no s'han de trametre ni comunicar a la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, ni al Registre de Contractes del Sector Públic, ni al Registre de
Contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2) S'afegeix un paràgraf al final de l'antecedent 7 de la Instrucció 2/2018,
amb la redacció següent:
En la tramitació del les despeses menors definides a la disposició addicional
segona de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, només es comprovarà
que el contractista no ha subscrit al llarg dels dotze mesos anteriors altres
contractes menors del mateix tipus i prestacions similars per un import total
igual o superior a 15.000,00 euros, exclòs l'IVA.
En la tramitació de les despeses menors inferiors a 200,00 euros, exclòs l'IVA, no
s'ha d'efectuar aquesta comprovació i, a més, estan exempts del còmput als
efectes del càlcul de l'import total al qual es refereix el paràgraf anterior.
En la tramitació de les despeses menors es requereix sempre que es justifiqui la
prestació corresponent mitjançant la presentació de la factura o del document
equivalent davant l'òrgan competent, que ha de ser conformada degudament.
3) Es modifica l'apartat primer de la Instrucció 2/2018, que queda amb la
redacció següent:
Tots els contractes menors s’han d’introduir en el SEINCO, ruta CMN06, o en el
gestor d'expedients que el substitueixi, amb excepció de les despeses menors.
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D’acord amb l’article 63.4 de la LCSP, únicament s’exceptuen de l’obligació de
publicitat els contractes menors amb un valor estimat (calculat de conformitat
amb l’article 101 de la LCSP 9/17) inferior a 5.000,00 € i que es paguin mitjançant
el sistema de pagament de bestreta de caixa fixa o un altre de similar. Atès que es
considera que el procediment de fons a justificar previst en el Decret 135/2001, de
14 de desembre, és un sistema similar al de bestreta de caixa fixa, els contractes
amb un valor estimat inferior a 5.000,00 € que es paguin així també estan
exempts de la publicitat. No obstant això, la tramitació d’aquests pagaments s’ha
de fer d’acord amb el que estableix el Decret 135/2001, de 14 de desembre, i
s’han de respectar en tot cas els requisits i les limitacions que en aquesta norma
es determinen.
4) S'afegeix un incís a la lletra b) de l'apartat segon de la Instrucció 2/2018,
amb la redacció següent:
Aquesta darrera exigència no afecta les despeses menors d'import inferior als 200
euros, exclòs l'IVA.
5) Es modifica la lletra c) de l'apartat tercer de la Instrucció 2/2018, que
queda amb la redacció següent:
c) Si en el contracte concorren circumstàncies específiques de les previstes en
l’apartat 9 dels antecedents, recollides en contracte o document signat per
ambdues parts, que aquestes s'han complert.
6) Aquesta Instrucció entra en vigor l'1 de febrer de 2019.
Palma, 31 de gener de 2019
L’interventor general

Joan Martí Cerdà
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