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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
20024 Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen els límits 

dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic 
a partir de l’1 de gener de 2012.

La disposició addicional onzena del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que les 
xifres que, d’ara endavant, fixi la Comissió Europea han de substituir les que figuren en el 
text de la Llei i que el Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’adoptar les mesures pertinents 
per assegurar-ne la publicitat.

En el mateix sentit, es determina en la disposició final tercera de la Llei 31/2007, de 30 
d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, que les xifres que d’ara endavant fixi la Comissió Europea, i 
es publiquin mitjançant una ordre del ministre d’Economia i Hisenda, respecte dels 
contractes regulats per la Directiva 2004/17/CE, han de substituir les que figurin en el text 
de la Llei esmentada.

Així també s’estableix en la disposició addicional segona de la Llei 24/2011, d’1 
d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat, que 
assenyala que les xifres que d’ara endavant fixi la Comissió Europea per determinar els 
contractes subjectes a regulació harmonitzada han de substituir les que figurin en el text 
d’aquesta Llei. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha d’adoptar les mesures pertinents per 
assegurar-ne la publicitat i en tot cas s’han de publicar en els diaris oficials corresponents.

La publicació en el «Diari Oficial de la Unió Europea» número L 319, de data 2 de 
desembre de 2011, del Reglament (UE) número 1251/2011 de la Comissió, de 30 de 
novembre de 2011, pel qual es modifiquen les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE 
i 2009/81/CE, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als seus llindars d’aplicació 
en matèria de procediments d’adjudicació de contractes, aconsella, sense perjudici de 
l’efecte directe d’aplicació de tal Reglament, de conformitat amb el que disposa 
l’article 288 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la promulgació d’aquesta 
Ordre amb la finalitat de permetre el general coneixement dels llindars que, per 
modificació dels que estableixen les esmentades directives, s’han d’aplicar a partir de 
l’1 de gener de 2012 respecte dels contractes afectats per aquestes, i evitar d’aquesta 
manera que se suscitin possibles causes d’infracció de les directives, especialment 
quan es refereix a l’aplicació de fons comunitaris per al finançament dels contractes 
corresponents.

Per tant, és procedent incorporar a la legislació espanyola els límits fixats, a partir de 
l’1 de gener de 2012, per la Comissió Europea i assenyalar les xifres que han de figurar 
en els respectius preceptes del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, de la 
Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports 
i els serveis postals, així com de la Llei de contractes del sector públic en els àmbits de la 
defensa i de la seguretat.

En virtut d’això, amb l’informe previ de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, disposo:

Article únic. Modificació de llindars als efectes d’aplicació dels procediments de 
contractació.

A partir de l’1 de gener de 2012 les xifres que figuren en el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; 
en la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments d’adjudicació dels contractes en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i en la Llei 24/2011, d’1 
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d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat, en 
els articles que s’expressen a continuació, han de ser substituïdes per les que estableix el 
Reglament (UE) número 1251/2011 de la Comissió, de 30 de novembre de 2011, pel qual 
es modifiquen les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE i 2009/81/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, pel que fa als seus llindars d’aplicació en matèria de procediments 
d’adjudicació de contractes, en els termes següents:

1. Respecte del Text refós de la Llei de contractes del sector públic:

a) La xifra de 4.845.000 euros per la de 5.000.000 d’euros, en els articles 14.1; 17.1.a); 
24.1, 141.1.a) i 274.2.

b) La xifra de 193.000 euros per la de 200.000 euros, en els articles 15.1.b); 16.1.b); 
17.1.b); 21.1; 37.1; 40.1.b); 137.1 i 154.3.

c) La xifra de 125.000 euros per la de 130.000 euros, en els articles 15.1.a) i 16.1.a).

2. Respecte de la Llei 31/2007:

a) La xifra de 4.845.000 euros per la de 5.000.000 d’euros, a l’article 16, lletra b).
b) La xifra de 387.000 euros per la de 400.000 euros, en els articles 16.a) i 95.1 i 2.

3. Respecte de la Llei 24/2011:

a) La xifra de 387.000 euros per la de 400.000 euros, a l’article 5, lletra a).
b) La xifra de 4.845.000 euros per la de 5.000.000 d’euros, a l’article 5, lletra b).

Madrid, 19 de desembre de 2011.–La vicepresidenta del Govern d’Afers Econòmics i 
ministra d’Economia i Hisenda, Elena Salgado Méndez.
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