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Instrucións  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e
Formación Profesional para a implantación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos
do sector público no ámbito dos centros docentes dependentes da Consellería.

1. Marco normativo:

A) Competencia:

Artigo 132 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

“Son competencias do director: j) Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións,
así como autorizar os gastos de acordo co orzamento do centro, ordenar os pagos e visar as
certificacións  e  documentos  oficiais  do  centro,  todo  iso  de  acordo  co  que  establezan  as
Administracións educativas.” 

Artigo 13 do Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión
dos centros docentes públicos non universitarios:

“O director do centro é o responsable da execución do orzamento e, polo tanto, de aplicar as
cantidades dispoñibles ás finalidades para as que foron aprobadas.” 

B) Procedemento:

Artigo  118  da   Lei  9/2017,  do  8  de  novembro,  de  contratos  do  sector  público,  pola  que  se  
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, en diante LCSP.

“1. Considéranse 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 subministración
ou  de  servizos,  sen  prexuízo  do  disposto  no  artigo  229  en  relación  coas  obras,  servizos  e
subministracións centralizados no ámbito estatal. 

2. Nos contratos menores a tramitación do expediente esixirá a emisión dun informe do órgano de
contratación  xustificando  de  maneira  motivada  a  necesidade  do  contrato  e  que  non  se  está
alterando o seu obxecto co fin de evitar a aplicación dos limiares descritos no apartado anterior.

3.  Así  mesmo  requirirase  a  aprobación  do  gasto  e  a  incorporación  ao  mesmo  da  factura
correspondente, que deberá reunir os requisitos que as normas de desenvolvemento desta Lei
establezan.

4. No contrato menor de obras, deberá engadirse, ademais, o orzamento das obras, sen prexuízo
de que deba existir o correspondente proxecto cando sexa requirido polas disposicións vixentes.
Deberá igualmente solicitarse o informe das oficinas ou unidades de supervisión a que se refire o
artigo 235 cando o traballo afecte á estabilidade, seguridade ou estanqueidade da obra.

5. O disposto no apartado 2.º deste artigo non será de aplicación naqueles contratos cuxo pago
se verifique a través do sistema de anticipos de caixa fixa ou outro similar para realizar pagos
menores, a condición de que o valor estimado do contrato non exceda de 5.000 euros.

(...)”
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2. Instrucións CEUFP:

1. Competencia das direccións dos centros docentes:

A competencia das direccións dos centros educativos refírese á contratación que segundo a LCSP
ten a consideración de contratos menores.

Segundo o artigo 118.1 da LCSP, considéranse 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 subministración ou de servizos. Debe terse en conta que para o cálculo do valor
estimado non se ten en conta o IVE,  é dicir,  a  limitación refírese a 40.000 ou 15.000 euros,
respectivamente, en ambos os dous casos sen contar o IVE.

Contratacións que excedan os ditos límites económicos: para aqueles supostos nos que o centro
precise realizar  unha contratación que exceda os límites económicos indicados no artigo 118,
deberá poñelo en coñecemento da Xefatura Territorial correspondente, co obxecto de que dende
a Consellería se proceda á tramitación do procedemento de contratación, sen prexuízo de que os
pagamentos se realicen dende o propio centro.

2. Tramitación do expediente:

A tramitación do expediente vai  exixir os seguintes pasos:

En primeiro lugar, no suposto de obras que excedan das meras labores de limpeza ou pequeno
mantemento, deberá comunicarse a intención de levar a cabo a actuación á Xefatura Territorial
correspondente para a súa previa autorización, logo do exame por parte da unidade técnica da
súa  adecuación  á  normativa  vixente  en  materia  de  edificación  e  demáis  requisitos  legais  de
habitabilidade,  funcionalidade,  estabilidade  e  seguridade,  así  como a adecuación  á  normativa
urbanística.

2.a) Informe de necesidade: (Modelo 1)

Deberá emitirse un informe motivando a necesidade do contrato naqueles supostos nos que o
valor estimado do contrato, sen incluír o IVE, exceda de 5.000 €. É dicir, antes de proceder á
contratación ou encargo de calquera ben ou servizo, cuxo custo exceda de 5.000 € (sen incluír
IVE), deben xustificarse as razóns polas que resulta preciso para o correcto funcionamento do
centro.

Así mesmo, pese a non ter carácter obrigatorio, resulta unha práctica recomendable emitir este
informe nos expedientes de importe inferior ao indicado.

O devandito informe será asinado pola persoa directora do centro.

Contidos a incluír no informe de necesidade:

• A necesidade do contrato.

• Xustificarase que o obxecto do contrato menor non forma parte integrante e dependente do
obxecto  doutro  contrato  con  sustantividade  propia,  co  obxecto  de  acreditar  que  non
implicae unha fragmentación ou alteración deste para eludir as regras de publicidade e
adxudicación establecidas na LCSP.

• Neste mesmo documento, a dirección do centro procederá a aprobación do gasto, logo de 
constatar que existe orzamento suficiente.
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A aprobación do gasto será pola cantidade inicialmente prevista, ao non coñecerse neste
momento procedimental a contía exacta do contrato, xa que ao pedir orzamentos a varias
empresas poden ofertar cada unha delas baixas económicas e conseguir así un orzamento
final de adxudicación menor do que se aproba inicialmente.

2.b) Selección do adxudicatario/invitacións a empresas: (Modelos 2 a 4)

Aínda  que  a  LCSP  non  o  esixe,  é  criterio  da  CEUFP,  coa  finalidade  de  promover  a  maior
concorrencia posible nas licitacións, remitir invitacións para participar na licitación a un mínimo de
tres empresas a partir dos seguintes importes:

Valor estimado (sen IVE) a partir da cal
proceder ao trámite de invitacións

Contrato Obras Valor estimado > 10.000 €

Contrato servicios
Contrato suministros

Valor estimado > 5.000 €

A partir destes importes deberán cursarse invitacións, por correo electrónico, a un mínimo de tres
empresas capacitadas para a execución do contrato.

Será necesario que, na medida do posible, consten no expediente, polo menos 3 orzamentos de
empresas  con  habilitación  profesional  ou  empresarial  para  a  realización  da  prestación.  Para
cumprir  este  obxectivo  enviarase  un  número  de  invitacións  suficiente  para  presumir  que  se
recibirán os tres orzamentos. Se se reciben menos orzamentos ou, non hai ou non se estima
conveniente convidar a máis empresas, farase constar no informe de necesidade e na resolución
de adxudicación de contrato menor.

O prazo para  remitir os orzamentos será o razoable e suficiente para elaboralos, atendendo á
complexidade da prestación e a urxencia na súa adquisición. 

Para contratacións de importes inferiores aos indicados, recoméndase igualmente cando resulte
posible e razoable en función do orzamento da contratación pretendida e da súa urxencia, que se
soliciten  igualmente  orzamentos  a  varias  empresas  habilitadas,  ao  redundar  esta  práctica  e
aforros considerables das contratacións.

2.c) Adxudicación do contrato: (Modelo 5)

A dirección do centro educativo adxudicará o contrato á empresa que oferte o mellor orzamento,
con expresión da valoración as ofertas, no seu caso. 

A  resolución  de  adxudicación  contén  unha  condición  suspensiva  de  aceptación,  de  5  días
posteriores a que reciba a notificación, salvo naqueles supostos nos que se proceda a formalizar
un contrato. Dentro deste prazo, o contratista debe comunicar ao centro a aceptación do contrato
menor  (consentimento)  mediante  un correo electrónico.  Transcorrido  este  prazo  sen recibir  a
aceptación da adxudicación, entenderase rexeitada para todos os efectos. 

2.d) Formalización do contrato:

A LCSP non esixe que se realice un contrato en sentido formal, sen prexuízo de que poida chegar
a redactarse e  asinarse en supostos  especiais  dun importe elevado  ou contratos  complexos.
Porén, a lei non esixe a realización dun contrato no procedemento de contratación menor.
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Ao expediente deberá engadirse:

a) A factura correspondente. 

b) No contrato menor de obras, deberá engadirse, ademais, o orzamento das obras, sen prexuízo
de que deba existir o correspondente proxecto cando normas específicas así o requiran.

2.e) Limitacións á contratación menor:

Finalmente, deben indicarse unha serie de límites importantes que a LCSP establece para este
tipo de contratos menores:

•A súa duración non pode superar un ano.

•Non poden prorrogarse.

•Non poderá utilizarse un contrato de servizos para a contratación de persoal.

O Secretario Xeral Técnico
Jesús Oitavén Barcala
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MODELOS NORMALIZADOS DE DOCUMENTOS PARA OS PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN

MODELO 1
INFORME DE NECESIDADE E IDONEIDADE E APROBACIÓN DO GASTO

INFORME DE NECESIDADE E IDONEIDADE E APROBACIÓN DO GASTO

CENTRO

EXPEDIENTE

OBXECTO CONTRACTUAL

CUALIFICACIÓN DO 
CONTRATO

MENOR

CONSIDERACIÓNS LEGAIS

1. Resulta de aplicación a Lei  9/2017, do 8 de novembro,  de contratos do sector público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e 2014/24/UE,  do  26  de  febreiro  de 2014 (LCSP)  e  as  disposicións  que o  desenvolven;  con  carácter
supletorio, as demais normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

2. Emítese este informe co obxecto de xustificar a necesidade e a idoneidade da contratación de referencia,
ao abeiro do disposto nos artigos 28 e 116 da LCSP, e no artigo 33 da lei  galega 14/2013, de 26 de
decembro, de racionalización do sector público autonómico.

3. O  contrato que se propón recibe a cualificación de contrato menor ao abeiro do disposto no artigo 118
LCSP, en virtude do cal, considéranse contratos menores os contratos de obras de valor estimado inferior a
40.000 euros e os de servizos ou subministracións de valor estimado inferior a 15.000.

De conformidade co disposto nos artigos 99.2 e 118.2 da LCSP, non pode fraccionarse obxecto do contrato
coa  finalidade  de  diminuír  o  seu  importe  e  eludir  os  requisitos  de  publicidade  ou  os  relativos  ao
procedemento de adxudicación que corresponda. Os expedientes de contratación menor deberán xustificar
a non alteración do obxecto contractual para os ditos fins.

Xustificación  da  non  alteración  do  obxecto  contractual  (explicar  que  neste  caso  concreto  non  se  está
fraccionando o obxecto do contrato)
 
4. O centro docente carece dos medios persoais e materiais suficientes e idóneos para dar a axeitada
satisfacción as necesidades que se pretenden cubrir coa contratación que se propón.

As características da contratación que se propón son as seguintes:

1. NECESIDADE DA CONTRATACIÓN

2. LICITACIÓN

Engadir neste cadro a opción A ou a B: 

A)  a xustificación da  non oportunidade de solicitar polo menos 3 orzamentos  (Abonda a referencia ao
artigo 118 en alusión a que a LCSP non obriga a promover a concorrencia nos contratos menores)
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B) a xustificación da conveniencia de promover a concorrencia. Neste caso, engadir o seguinte texto neste
recadro:

"En  aras  de  promover  o  maior  grao  de  concorrencia  invitarase  a,  polo  menos,  tres  empresas  con
capacidade e, no seu caso habilitación profesional axeitada en relación co obxecto do contrato a presentar
un orzamento.

3. OBXECTO

4. RÉXIME ECONÓMICO DO CONTRATO

Importe total 
previsto(impostos 
incluídos)

euros

Existe crédito axeitado e suficiente para facer fronte ao gasto derivado desta contratación no orzamento do
centro e apróbase o gasto polo importe máximo sinalado no cadro anterior aos efectos do artigo 118 da
LCSP.

5. PRAZO DE EXECUCIÓN ESTIMADO

6. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

(Cubrir só no caso de ter en conta criterios distintos do prezo, en caso contrario eliminar o recadro 
completo)

Lugar     
Data
A dirección do centro

Nome e apelidos
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MODELO 2
CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN A PRESENTAR UN ORZAMENTO A CONTRATACIÓN MENOR

Asunto: Solicitude de orzamento para a contratación menor.

Expte.: *****

O centro docente _______________ ten prevista a contratación da _____(obxecto do contrato)_______ de

referencia, polo procedemento previsto para os contratos cualificados menores de acordo co disposto no

artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de  contratos do sector público, pola que se traspoñen ao

ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  2014/23/UE  e

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e no artigo 23 da Lei galega 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización do sector público autonómico.

A tal fin, invítaselle a que presente un orzamento á dita contratación segundo ás condicións que xuntan

como anexo, ou ben comunique o seu rexeitamento no caso de non mostrar interese. Concédeselle para

estes efectos un  prazo de 5 días hábiles (ou outro prazo que a dirección do centro estime máis oportuno),

contados a partir do día seguinte a aquel en que se reciba esta invitación, mediante un correo electrónico

dirixido ao seguinte enderezo: ******@  edu.  xunta.gal   

Lugar e data

A dirección do centro
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MODELO 3
ESPECIFICACIÓNS DE CONTRATO MENOR DE OBRA

CADRO DE CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN MENOR DE OBRA

Expte. obxecto do contrato, ref.de expediente

Contido do 
orzamento

1. O  orzamento,  integrado  ou  non  por  varios  parciais,  deberá  conter,  de  xeito
diferenciado, a expresión de cada un dos prezos unitarios e descompostos (no caso das
obras de maior relevancia) o estado de medicións e os detalles precisos para a súa
valoración. Todos os traballos, medios auxiliares e materiais que sexan necesarios para
a correcta execución e acabado de calquera unidade de obra, consideraranse incluídos
no prezo da mesma, aínda que non figuren todos eles especificados na descomposición
ou descrición dos prezos. Todos os gastos que polo seu concepto sexan asimilables a
calquera dos que baixo o título xenérico de  custes indirectos se mencionan no artigo
130.3 do regulamento, consideraranse sempre incluídos nos prezos das unidades de
obra do proxecto cando non figuren no orzamento, valorados en unidades de obra ou
partidas alzadas(art. 123.1d) e 153 RD 1098/2001).

2. Fará  igualmente  mención  expresa  das  partidas  destinadas  ao  cumprimento  dos
requisitos  esixidos  na  lexislación  vixente  sobre  seguridade  e  saúde  e  xestión  de
residuos.

3. Conterá o compromiso do prazo de execución do obxecto do contrato.

4. Deberá conter, finalmente, unha breve descrición da intervención ou solución que se
pretende realizar na obra, de xeito que permita valorar a proposición do candidato.

Requisitos 
técnicos 
adicionais

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Penalidades
(Posibilidade de introducir condicións e regras de execución vinculadas a un réxime 
automático de valoración e imposición de penalidades )

Presentación 
de orzamentos

Prazo para presentar orzamentos:  5 días hábiles (ou outro que a dirección do centro 
estime máis oportuno)
Os orzamentos dirixiranse ao seguinte enderezo:  xxx.xxxxxx@  edu.  xunta.  gal  

Requisitos 

Achegar o orzamento, en tempo e na forma a que se refiren os apartados anteriores. O
orzamento que non cumpra as estipulacións que recolle o presente cadro, poderá non
ser tido en conta. 

 (incluír outras regras de presentación dos orzamentos que se estimen oportunas)

Consultas

Datos de contacto do centro
Centro 
Enderezo
Concello (
Tlfn./Fax/ 
Correo 
electrónico
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MODELO 4
ESPECIFICACIÓNS DE CONTRATO MENOR DE SERVIZOS / SUBMINISTRACIÓN

CADRO DE CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN MENOR 

Expte. Tipoloxía (servizos/subministracións) obxecto do contrato, ref.de expediente

Contido do 
orzamento

(Indicar  neste  apartado  as  características  técnicas  que  no  seu  caso  se  consideren
convenientes )

Presentació
n de 
orzamentos

Prazo de presentación

Os orzamentos 
dirixiranse ao seguinte 
enderezo:  

xxx.xxxxxx@  edu.  xunta.  gal  

Requisitos 

Achegar o orzamento, no tempo e na forma a que se refiren os apartados anteriores. O
orzamento que non cumpra as estipulacións que recolle o presente cadro, poderá non ser
tido en conta. 

(incluír outras regras de presentación dos orzamentos que se estimen oportunas)

Consultas

Datos de contacto do centro
Centro
Enderezo
Concello (C.P.)
Tlfn./Fax/Correo
electrónico
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MODELO 5
ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR

CENTRO

EXPEDIENTE

OBXECTO CONTRACTUAL

CUALIFICACIÓN DO 
CONTRATO

MENOR

FEITOS

1. O centro docente __________________ pretende a contratación de __ (describir o obxecto do contrato)
__, de conformidade coas normas previstas para os contratos menores no artigo 118 da Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as
directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
(LCSP).

2.  O **.**.20**,  emitiuse  un  informe de  necesidade e  idoneidade da contratación  no  que,  entre  outros
aspectos,  se  xustifica  nos  termos esixidos  no  artigo  118.2  da  LCSP,  que  o  contrato  menor  que  se
pretende  adxudicar  non  deriva  da  alteración  fraudulenta  dun  obxecto  contractual  co  fin  de  evitar  o
cumprimento das regras de contratación pública. 

NOTA: (cumprimentar o   punto 3  , só no caso de ter solicitado orzamentos a máis dunha empresa  )
3. Invitouse a __(nº de empresas invitadas)_ empresas a presentar un orzamento co fin de promover o

maior grao de concorrencia e acadar a mellor relación calidade-prezo na adquisición da prestación, con
independencia de que a LCSP non configura este trámite co carácter de preceptivo.

Nesta contratación menor, tivéronse en conta os criterios __(sociais/ medioambientais)__ que de seguido
se  enumeran co fin de acadar a mellor calidade-prezo e eficiencia na adquisición da prestación: (incluír
só no caso de ter esixido criterios deste tipo)

• Criterio de adxudicación 1:   ___
• Criterio de adxudicación 2:   ___

De  entre  as  empresa  que  foron  invitadas,  presentaron  un  orzamento  dentro  do  prazo  e  na  forma
establecida, as seguintes empresas:

1. A
2. B
3. C

Resultou a oferta coa mellor relación calidade-prezo, a que presentou a empresa: Empresa xxxxxxxx, con
arranxo aos seguintes criterios:

Xustificación de que a oferta da empresa adxudicataria é a mellor (prezo, relación calidade-prezo,…)
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS

1. Resulta de aplicación a Lei  9/2017, do 8 de novembro,  de contratos do sector público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/
UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (LCSP) e as disposicións que o desenvolven; con carácter
supletorio, as demais normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

2. Existe crédito axeitado e suficiente no orzamento do centro, para facer fronte ao gasto derivado desta
contratación.

    NOTA:  incluír este punto 3 só no caso de tratarse dun contrato de obras e ser necesario a achega destes
informes consonte o artigo 118.4 LCSP. Neste caso, indicar as datas de emisión dos ditos informes

3. Forman parte do expediente, o proxecto de obras e o informe de supervisión, nos termos previstos no
artigo 118.2 da LCSP. 

De acordo  cos  feitos  e  as  consideracións  expostas,  logo  de  instruír  o  procedemento  de  adxudicación
consonte a normativa de contratación pública aplicable, 

RESOLVO  a adxudicación do contrato de referencia a

Adxudicatario

C.I.F/N.I.F.:

Importe de 
adxudicación (IVE 
incluído)

Prazo de execución

Na execución do contrato, o contratista estará obrigado a cumprir, tanto as condicións indicadas
polo centro na invitación cursada (cadro de especificacións) como os termos da propia proposta que
presentou, incluídas as variantes e melloras ofertadas. Ambos os dous documentos forman parte
integrante do contrato e figurarán como anexo a esta resolución.

A eficacia desta resolución está suxeita a condición suspensiva de aceptación por parte do adxudicatario,
que  require  a  aceptación  ou  rexeitamento expreso  por  parte  do  adxudicatario,  previo  ao  inicio  da
execución da prestación obxecto do contrato,  mediante unha comunicación dirixida ao enderezo electrónico
******@  edu.  xunta.gal   , dentro do prazo máximo de  cinco días seguintes ao que reciba a notificación da
resolución. 

Transcorrido este prazo sen recibir a dita comunicación entenderase rexeitada a adxudicación.

Esta resolución é definitiva e ponlle fin á vía administrativa. Contra ela pode interpoñer, con carácter previo e
potestativo, un recurso de reposición no prazo dun mes contado dende o día seguinte a aquel en que se
reciba a aceptación expresa da adxudicación ou transcorra o prazo de cinco días de condición suspensiva a
que se  refire  o  parágrafo  anterior.  Se o prefire,  pode interpoñer directamente  un recurso  contencioso-
administrativo no prazo de dous meses con igual día de inicio do cómputo. Os ditos recursos regúlanse no
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artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa e nos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común, respectivamente.

Notifíquese esta resolución ao adxudicatario para os efectos do disposto nos artigos 40 e seguintes da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común (BOE núm. 236, do 02.10.2015).

Lugar     
Data
A dirección do centro

Nome e apelidos
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MODELOS NORMALIZADOS DE DOCUMENTOS   PARA OS PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN

MODELO 1
INFORME DE NECESIDADE E IDONEIDADE E APROBACIÓN DO GASTO

INFORME DE NECESIDADE E IDONEIDADE E APROBACIÓN DO GASTO

CENTRO

EXPEDIENTE

OBXECTO CONTRACTUAL

CUALIFICACIÓN DO 
CONTRATO

MENOR

CONSIDERACIÓNS LEGAIS

1. Resulta de aplicación a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público,  pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE
e 2014/24/UE,  do 26  de  febreiro  de  2014 (LCSP)  e  as  disposicións  que  o desenvolven;  con  carácter
supletorio, as demais normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

2. Emítese este informe co obxecto de xustificar a necesidade e a idoneidade da contratación de referencia,
ao abeiro do disposto nos artigos 28 e 116 da LCSP, e no artigo 33 da lei  galega 14/2013, de 26 de
decembro, de racionalización do sector público autonómico.

3. O  contrato que se propón recibe a cualificación de contrato menor ao abeiro do disposto no artigo 118
LCSP, en virtude do cal, considéranse contratos menores os contratos de obras de valor estimado inferior a
40.000 euros e os de servizos ou subministracións de valor estimado inferior a 15.000.

De conformidade co disposto nos artigos 99.2 e 118.2 da LCSP, non pode fraccionarse obxecto do contrato
coa  finalidade  de  diminuír  o  seu  importe  e  eludir  os  requisitos  de  publicidade  ou  os  relativos  ao
procedemento de adxudicación que corresponda. Os expedientes de contratación menor deberán xustificar
a non alteración do obxecto contractual para os ditos fins.

Xustificación  da  non  alteración  do  obxecto  contractual  (explicar  que  neste  caso  concreto  non  se  está
fraccionando o obxecto do contrato)
 
4. O centro docente carece dos medios persoais e materiais suficientes e idóneos para dar a axeitada
satisfacción as necesidades que se pretenden cubrir coa contratación que se propón.

As características da contratación que se propón son as seguintes:

1. NECESIDADE DA CONTRATACIÓN

2. LICITACIÓN

Engadir neste cadro a opción A ou a B: 

A)  a xustificación da  non oportunidade de solicitar polo menos 3 orzamentos  (Abonda a referencia ao

1



Edificio Administrativo 
San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

artigo 118 en alusión a que a LCSP non obriga a promover a concorrencia nos contratos menores)

B) a xustificación da conveniencia de promover a concorrencia. Neste caso, engadir o seguinte texto neste
recadro:

"En  aras  de  promover  o  maior  grao  de  concorrencia  invitarase  a,  polo  menos,  tres  empresas  con
capacidade e, no seu caso habilitación profesional axeitada en relación co obxecto do contrato a presentar
un orzamento.

3. OBXECTO

4. RÉXIME ECONÓMICO DO CONTRATO

Importe total 
previsto(impostos 
incluídos)

euros

Existe crédito axeitado e suficiente para facer fronte ao gasto derivado desta contratación no orzamento do
centro e apróbase o gasto polo importe máximo sinalado no cadro anterior aos efectos do artigo 118 da
LCSP.

5. PRAZO DE EXECUCIÓN ESTIMADO

6. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

(Cubrir só no caso de ter en conta criterios distintos do prezo, en caso contrario eliminar o recadro 
completo)

Lugar     
Data
A dirección do centro

Nome e apelidos
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MODELO 2
CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN A PRESENTAR UN ORZAMENTO A CONTRATACIÓN MENOR

Asunto: Solicitude de orzamento para a contratación menor.

Expte.: *****

O centro docente _______________ ten prevista a contratación da _____(obxecto do contrato)_______ de

referencia, polo procedemento previsto para os contratos cualificados menores de acordo co disposto no

artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de  contratos do sector público, pola que se traspoñen ao

ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  2014/23/UE  e

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e no artigo 23 da Lei galega 14/2013, de 26 de decembro, de

racionalización do sector público autonómico.

A tal fin, invítaselle a que presente un orzamento á dita contratación segundo ás condicións que xuntan

como anexo, ou ben comunique o seu rexeitamento no caso de non mostrar interese. Concédeselle para

estes efectos un  prazo de 5 días hábiles (ou outro prazo que a dirección do centro estime máis oportuno),

contados a partir do día seguinte a aquel en que se reciba esta invitación, mediante un correo electrónico

dirixido ao seguinte enderezo: ******@  edu.  xunta.gal 

Lugar e data

A dirección do centro
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MODELO 3
ESPECIFICACIÓNS DE CONTRATO MENOR DE OBRA

CADRO DE CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN MENOR DE OBRA

Expte. obxecto do contrato, ref.de expediente

Contido do 
orzamento

1. O  orzamento,  integrado  ou  non  por  varios  parciais,  deberá  conter,  de  xeito
diferenciado, a expresión de cada un dos prezos unitarios e descompostos (no caso das
obras de maior relevancia) o estado de medicións e os detalles precisos para a súa
valoración. Todos os traballos, medios auxiliares e materiais que sexan necesarios para
a correcta execución e acabado de calquera unidade de obra, consideraranse incluídos
no prezo da mesma, aínda que non figuren todos eles especificados na descomposición
ou descrición dos prezos. Todos os gastos que polo seu concepto sexan asimilables a
calquera dos que baixo o título xenérico de  custes indirectos se mencionan no artigo
130.3 do regulamento, consideraranse sempre incluídos nos prezos das unidades de
obra do proxecto cando non figuren no orzamento, valorados en unidades de obra ou
partidas alzadas(art. 123.1d) e 153 RD 1098/2001).

2. Fará  igualmente  mención  expresa  das  partidas  destinadas  ao  cumprimento  dos
requisitos  esixidos  na  lexislación  vixente  sobre  seguridade  e  saúde  e  xestión  de
residuos.

3. Conterá o compromiso do prazo de execución do obxecto do contrato.

4. Deberá conter, finalmente, unha breve descrición da intervención ou solución que se
pretende realizar na obra, de xeito que permita valorar a proposición do candidato.

Requisitos 
técnicos 
adicionais

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Penalidades
(Posibilidade de introducir condicións e regras de execución vinculadas a un réxime 
automático de valoración e imposición de penalidades )

Presentación 
de orzamentos

Prazo para presentar orzamentos:  5 días hábiles (ou outro que a dirección do centro 
estime máis oportuno)
Os orzamentos dirixiranse ao seguinte enderezo:  xxx.xxxxxx@  edu.  xunta.  gal

Requisitos 

Achegar o orzamento, en tempo e na forma a que se refiren os apartados anteriores. O
orzamento que non cumpra as estipulacións que recolle o presente cadro, poderá non
ser tido en conta. 

 (incluír outras regras de presentación dos orzamentos que se estimen oportunas)

Consultas

Datos de contacto do centro
Centro 
Enderezo
Concello (
Tlfn./Fax/ 
Correo 
electrónico
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MODELO 4
ESPECIFICACIÓNS DE CONTRATO MENOR DE SERVIZOS / SUBMINISTRACIÓN

CADRO DE CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN MENOR 

Expte. Tipoloxía (servizos/subministracións) obxecto do contrato, ref.de expediente

Contido do 
orzamento

(Indicar  neste  apartado  as  características  técnicas  que  no  seu  caso  se  consideren
convenientes )

Presentació
n de 
orzamentos

Prazo de presentación

Os orzamentos 
dirixiranse ao seguinte 
enderezo:  

xxx.xxxxxx@  edu.  xunta.  gal

Requisitos 

Achegar o orzamento, no tempo e na forma a que se refiren os apartados anteriores. O
orzamento que non cumpra as estipulacións que recolle o presente cadro, poderá non ser
tido en conta. 

(incluír outras regras de presentación dos orzamentos que se estimen oportunas)

Consultas

Datos de contacto do centro
Centro
Enderezo
Concello (C.P.)
Tlfn./Fax/Correo
electrónico

5

mailto:xxx.xxxxxx@xunta.es
mailto:xxx.xxxxxx@xunta.es
mailto:xxx.xxxxxx@xunta.es


Edificio Administrativo 
San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

MODELO 5
ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR

CENTRO

EXPEDIENTE

OBXECTO CONTRACTUAL

CUALIFICACIÓN DO 
CONTRATO

MENOR

FEITOS

1. O centro docente __________________ pretende a contratación de __ (describir o obxecto do contrato)
__, de conformidade coas normas previstas para os contratos menores no artigo 118 da Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as
directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
(LCSP).

2.  O **.**.20**,  emitiuse un informe de necesidade e  idoneidade da  contratación  no  que,  entre  outros
aspectos,  se  xustifica  nos  termos  esixidos  no  artigo  118.2 da  LCSP,  que  o  contrato  menor  que  se
pretende  adxudicar  non  deriva  da  alteración  fraudulenta  dun  obxecto  contractual  co  fin  de  evitar  o
cumprimento das regras de contratación pública. 

NOTA: (cumprimentar o   punto 3  , só no caso de ter solicitado orzamentos a máis dunha empresa)
3. Invitouse a __(nº de empresas invitadas)_ empresas a presentar un orzamento co fin de promover o

maior grao de concorrencia e acadar a mellor relación calidade-prezo na adquisición da prestación, con
independencia de que a LCSP non configura este trámite co carácter de preceptivo.

Nesta contratación menor, tivéronse en conta os criterios __(sociais/ medioambientais)__ que de seguido
se  enumeran co fin de acadar a mellor calidade-prezo e eficiencia na adquisición da prestación: (incluír
só no caso de ter esixido criterios deste tipo)

• Criterio de adxudicación 1:   ___

• Criterio de adxudicación 2:   ___

De  entre  as  empresa  que  foron  invitadas,  presentaron  un  orzamento  dentro  do  prazo  e  na  forma
establecida, as seguintes empresas:

1. A
2. B
3. C

Resultou a oferta coa mellor relación calidade-prezo, a que presentou a empresa: Empresa xxxxxxxx, con
arranxo aos seguintes criterios:

Xustificación de que a oferta da empresa adxudicataria é a mellor (prezo, relación calidade-prezo,…)
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS

1. Resulta de aplicación a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público,  pola que se
traspoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as  directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (LCSP) e as disposicións que o desenvolven; con
carácter supletorio, as demais normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito
privado.

2. Existe crédito axeitado e suficiente  no orzamento  do centro, para facer fronte ao gasto derivado desta
contratación.

    NOTA:  incluír este punto 3 só no caso de tratarse dun contrato de obras e ser necesario a achega destes
informes consonte o artigo 118.4 LCSP. Neste caso, indicar as datas de emisión dos ditos informes

3. Forman parte do expediente, o proxecto de obras e o informe de supervisión, nos termos previstos no
artigo 118.2 da LCSP. 

De  acordo  cos  feitos  e  as  consideracións  expostas,  logo  de  instruír  o  procedemento  de  adxudicación
consonte a normativa de contratación pública aplicable, 

RESOLVO  a adxudicación do contrato de referencia a

Adxudicatario

C.I.F/N.I.F.:

Importe de 
adxudicación (IVE 
incluído)

Prazo de execución

Na execución do contrato, o contratista estará obrigado a cumprir, tanto as condicións indicadas
polo centro na invitación cursada (cadro de especificacións) como os termos da propia proposta que
presentou, incluídas as variantes e melloras ofertadas. Ambos os dous documentos forman parte
integrante do contrato e figurarán como anexo a esta resolución.

A eficacia desta resolución está suxeita a condición suspensiva de aceptación por parte do adxudicatario,
que  require  a  aceptación  ou  rexeitamento expreso  por  parte  do  adxudicatario,  previo  ao  inicio  da
execución da prestación obxecto do contrato,  mediante unha comunicación dirixida ao enderezo electrónico
******@  edu.  xunta.gal , dentro do prazo máximo de  cinco días seguintes ao que reciba a notificación da
resolución. 

Transcorrido este prazo sen recibir a dita comunicación entenderase rexeitada a adxudicación.

Esta resolución é definitiva e ponlle fin á vía administrativa. Contra ela pode interpoñer, con carácter previo e
potestativo, un recurso de reposición no prazo dun mes contado dende o día seguinte a aquel en que se
reciba a aceptación expresa da adxudicación ou transcorra o prazo de cinco días de condición suspensiva a
que se refire  o  parágrafo  anterior. Se o prefire,  pode interpoñer  directamente un recurso contencioso-
administrativo no prazo de dous meses con igual día de inicio do cómputo. Os ditos recursos regúlanse no
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artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa e nos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común, respectivamente.

Notifíquese esta resolución ao adxudicatario para os efectos do disposto nos artigos 40 e seguintes da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común (BOE núm. 236, do 02.10.2015).

Lugar     
Data
A dirección do centro

Nome e apelidos
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