INSTRUCCIONS APROVADES PER LA COMISSIÓ DE LIQUIDACIÓ DE
“RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA; S. A. U. (EN LIQUIDACIÓ)”, SOBRE
NORMES GENERALS A QUÈ HA D'AJUSTAR-SE L'ADJUDICACIÓ DE
CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA QUE
CELEBRE RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA, S. A. U. EN PROCÉS DE
LIQUIDACIÓ.

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A. Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia (España)
Tomo 9415, Libro 6697, Folio 172, Hoja V-21465 CIF A46582128

La Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d'Estatut de Radiotelevisió
Valenciana, va regular la prestació per part de la Generalitat del servici públic de
ràdio i televisió per qualsevol mitjà o canal, encomanant-li’n la gestió a la societat
pública Radiotelevisió Valenciana, S. A. i establint, al seu torn, el seu règim
jurídic.
Recentment, la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de
Supressió de la Prestació dels Servicis de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit
Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, així com de Dissolució i Liquidació de
Radiotelevisió Valenciana, S. A. U.; ha suprimit, com el seu propi nom indica, la
prestació dels servicis de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de titularitat de
la Generalitat i, en conseqüència, autoritza el Consell a la dissolució, liquidació i
extinció de l'empresa pública Radiotelevisió Valenciana, S.A.U.
En compliment i execució d’esta norma legal, el Consell, reunit el dia 28 de
novembre, com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal, va acordar
la dissolució, liquidació i extinció de l'empresa Radiotelevisió Valenciana, S.A.U. en
compliment de l'article 3 de la mateixa norma, nomenant una Comissió de
Liquidació integrada per tres membres.
El complex procés de liquidació, així com la necessitat salvaguardar els
actius de la Societat fan necessari que al llarg del mateix s'hagen de contractar
determinades prestacions amb vista a garantir-ne el bon fi.
Atenent que “Radiotelevisió Valenciana, S.A.U. (en liquidació)” (d'ara en
avant “RTV SAU en liquidació”) forma part del sector públic valencià i que mentre
que la seua personalitat jurídica no s'extingisca és un poder adjudicador que no té
la consideració d'Administració Pública, correspon, a l'empara del que establix
l'article 191 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara en
avant TRLCSP), adoptar unes instruccions internes que regulen procediments per
a l'adjudicació d'aquells contractes que, no estant subjectes a regulació
harmonitzada, s'estimen necessaris subscriure en tant la dita societat estiga en
procés de liquidació.
Estes instruccions que tenen en compte la singular situació en què es troba
la Societat, s'adapten a les prescripcions establides en els articles 12 i 13, apartat
2, del decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de
Règim Econòmic-financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, així com a
les indicacions establides en la resolució de 16 de novembre del 2011, del
conseller d'Economia, Indústria i Comerç, per les quals s'aproven les instruccions
relatives a la implementació de les disposicions transitòries segona a quarta del
mencionat Decret Llei.
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En este sentit, mereix destacar que s'arrepleguen els criteris seguits en la
Secció 803 del Manual de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
sobre Guia de Fiscalització de les Instruccions de Contractació, aprovades pel
Consell de la Sindicatura, tot això a fi que quede garantida l'aplicació efectiva dels
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no
discriminació, contribuint, al seu torn, a l'eficiència i eficàcia de la contractació.

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A. Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia (España)
Tomo 9415, Libro 6697, Folio 172, Hoja V-21465 CIF A46582128

Les regles que conté la present Instrucció s'estructuren en els títols
següents:
TÍTOL I

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ.

TÍTOL II

DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA CONTRACTACIÓ.

TÍTOL III

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ.

TÍTOL IV

ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES.

TÍTOL V

ALTRES CONSIDERACIONS.

Per tot això, en l'exercici de les funcions atribuïdes legalment i després de
l'informe preceptiu de l'Advocacia General de la Generalitat, la Comissió de
Liquidació de “RTV SAU (en liquidació)” aprova el dia 16 de desembre del 2013,
les següents Instruccions que es publicaran en el perfil del contractant de “RTV
SAU (en liquidació)” i en la Plataforma de Contractació de la Generalitat.
INSTRUCCIONS
TITOL I
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ.
PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT.
1. Les presents instruccions es dicten en compliment d'allò que s'ha preceptuat en
l'article 191 del TRLCSP, que establix que els òrgans competents de les entitats
que siguen poder adjudicador i no tinguen el caràcter d'Administració Pública, per
a l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, aprovaran
unes instruccions de compliment obligatori en l'àmbit intern de les mateixes, en
les que es regulen els procediments de contractació de manera que queden
garantits els principis següents:
a) Principi de publicitat: En els termes establits en la present instrucció,
“RTV SAU (en liquidació)” donarà publicitat dels anuncis de licitació, de
l'adjudicació i de la formalització dels contractes que celebren.
b) Principi de concurrència: “RTV SAU (en liquidació)” permetrà l'accés de
diferents empreses a la contractació, a fi a promoure la competència, de manera
que s'obtinga una oferta adequada al mercat i òptima per a les mateixes.
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c) Principi de transparència: ““RTV SAU (en liquidació)” seguirà
procediments de contractació d'acord amb les normes que s'establixen a
continuació i segons els requeriments que en cada moment es determinen en el
Plec de Condicions.
d) Principi de confidencialitat: “RTV SAU en liquidació” no divulgarà la
informació facilitada pels empresaris, que estos hagen designat com a
confidencial. El compliment d'este principi s'efectuarà d'acord amb el que establix
l'article 140 del TRLCSP i la regla novena de les presents Instruccions.
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e) Principi d'igualtat i no discriminació en els termes establits en la regla
dècima de les presents Instrucció.
f) Oferta econòmicament més avantatjosa: “RTV SAU (en liquidació)”
justificarà que l'oferta seleccionada és la més avantatjosa econòmicament i respon
a les seues necessitats.
2. L'objectiu i finalitat de les presents Instruccions és assegurar que les
contractacions s'ajusten als principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que l'adjudicació recau sobre
l'oferta econòmicament més avantatjosa per a “RTV SAU (en liquidació)”.
SEGONA.- ÀMBIT D'APLICACIÓ OBJECTIU
1. Les presents instruccions s'aplicaran als contractes d'obres, servicis i
subministraments que, sent necessaris per a dur a terme la liquidació de la
societat, tinguen la consideració de contractes no subjectes a regulació
harmonitzada ja siga per no superar les quanties previstes en la normativa vigent
o per tindre com a objecte matèries excloses de la dita regulació.
2. Els negocis i contractes exclosos de l'àmbit d'aplicació de les presents
instruccions són els relacionats en l'article 4 del TRLCSP.
TÍTOL II
DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA CONTRACTACIÓ
TERCERA.- CARÀCTER DELS CONTRACTES i NORMATIVA APLICABLE.
1. Les contractacions que efectue “RTV SAU (en liquidació)” tindran la consideració
de contractes privats que bàsicament es regiran en la seua preparació i
adjudicació per la normativa de contractació del Sector Públic i quant als seus
efectes i extinció pel dret privat.
2. Les contractacions sotmeses a les presents instruccions s'ajustaran al que
preveu les mateixes, a les disposicions del Llibre I del TRLCSP, a l'article 137.2,
189 i 191 de la LCSP, així com qualsevol altre que se li aplique, havent-se
incorporat a la present Instrucció la part del contingut que s'ha considerat més
oportuna.
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QUARTA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE
CONTRACTACIÓ.
1. La jurisdicció competent serà la civil, excepte en les qüestions relatives als
casos següents que competixen a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu:
- La preparació i adjudicació de contractes de servicis relatius a les
categories 17 a 27 de l'annex I del TRLCSP amb quantia igual o superior a
200.000 euros.
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- Quan s'haja presentat el recurs especial regulat en l'article 40 del TRLCSP
o s'haja interposat una qüestió de nul·litat regulada en l'article 37 de la dita
norma.
2. L'òrgan competent per a resoldre el recurs especial en matèria de contractació
regulat en els articles 40 i 41 del TRLCSP, és el Tribunal Administratiu central de
Recursos Contractuals (TACRC), amb adreça en l'Av. General Perón, 28020 Madrid
(http: //tribunal contratos. gob.es).
Així mateix, la qüestió de nul·litat regulada en els articles 37 a 39 del
TRLCSP s'haurà de plantejar davant del mateix òrgan citat.
QUINTA.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I TAULA DE CONTRACTACIÓ
1. L'òrgan de contractació és la Comissió de Liquidació nomenada pel Consell, en
la seua condició de Junta General d'Accionistes, mitjançant un acord del Consell de
data 28 de novembre del 2013.
2. En les contractacions d'import superiors a 60.000 € i en les de menor import
que específicament s'acorde, l'Òrgan de Contractació serà assistit per una Mesa de
Contractació que ajudarà l'òrgan de contractació en la supervisió i valoració de la
documentació juridico-administrativa, tècnica i econòmica presentada pels
licitadors, així com en la motivació de l'adjudicació que propose.
Esta Taula estarà integrada almenys per un membre de la Comissió de
Liquidació, així com per la persona que exercisca l'assessorament jurídic de la
Societat.
La informació relativa als restants membres de la Mesa de Contractació es
publicarà en el Perfil del Contractant RTV SAU.
SEXTA.- AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A CELEBRAR DETERMINATS
CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA.
1. Amb independència de les autoritzacions que estiguen previstes en la normativa
sectorial que s'aplique, quan “RTV SAU (en liquidació)” tinga previst celebrar
contractes no subjectes a regulació harmonitzada l'import de la qual siga igual o
superior a dotze milions d'euros o al que es fixe en les anuals lleis de
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pressupostos; l'òrgan de contractació de la mateixa haurà de remetre la proposta
d'inici de l'expedient de contractació a la presidència de la Generalitat a l'efecte de
que esta, després dels tràmits preceptius, demane l'autorització del Consell a què
es referix l'article 12, apartat 1, del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del
Consell, de Mesures Urgents, de Règim Econòmic-financer del Sector Públic
Empresarial i Fundacional, amb anterioritat a l'inici de l'expedient.
El càlcul de l'import del contracte s'efectuarà d'acord amb el que establix
l'article 88 del TRLCAP.
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L'autorització del Consell també serà preceptiva quan es propose la seua
resolució.
2. Quan així ho estime pertinent, el corresponent òrgan de contractació de la
societat subjecta a la present instrucció, fent ús de la facultat que establix l'article
12, apartat 3, del Decret Llei abans citat, podran elevar a la consideració del
Consell, a través de la presidència de la Generalitat, la celebració de qualsevol
contracte que no es trobe comprés en l'apartat 1 de la present regla.
3. D'acord amb l'apartat 5 de l'article 12, del Decret Llei 1/2011, es requerirà, si
és el cas, l'autorització que siga necessària basant-se en la quantia que es fixe per
la Llei de Pressupostos anual de la Generalitat o mitjançant una resolució que, si
és el cas, adopte el president de la Generalitat respecte d'això.
SÈPTIMA.- PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA.
1. Els anuncis de licitació, d'adjudicació i formalització de contractes, amb les
excepcions previstes en esta regla, es publicaran en el Perfil del Contractant de
“RTV SAU (en liquidació)” que es troba en la pàgina Web de Radiotelevisió
Valenciana SAU i en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana,
www.contractació.gva.es.
Addicionalment, “RTV SAU (en liquidació)”, quan així ho estime pertinent a
fi de donar una major difusió, podrà inserir els dits anuncis en altres mitjans de
publicitat.
2. Amb caràcter general, la licitació de contractes s'iniciarà per mitjà de la
publicació de l'anunci de licitació i del Plec de Condicions en el Perfil del
Contractant i en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, podent
descarregar-se esta documentació des de les esmentades pàgines web.
Esta publicitat s'aplicarà a tots els contractes excepte a:
1) els contractes menors.
2) els procediments negociats sense publicitat per no superar el seu valor
estimat els 60.000 €
3) i els supòsits inclosos en causa d'exclusió de publicitat d'acord amb el
que establix l'apartat 4 d'esta regla.
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No obstant això, podrà donar-se també publicitat a expedients el valor del
qual estimat no siga superior a 60.000 € quan es considere convenient.
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3.- Els anuncis de licitació es faran seguint els models proporcionats pels
organismes corresponents (Plataforma de Contractació, DOCV, BOE, DOUE, etc.).
En el perfil del contractant de “RTV SAU (en liquidació)” els anuncis arreplegaran
com a mínim la informació següent:
a) Identificació de l'entitat contractant.
b) Òrgan de contractació
c) Tipus de procediment d'adjudicació, indicant en el supòsit de procediment
obert si l'adjudicació es realitzarà per mitjà de criteri únic o múltiple.
d) Identificació del contracte: Objecte
e) Preu de licitació i valor estimat.
f) Termini de duració del contracte i eventuals prorrogues.
g) Mode d'accés als Plecs i documentació complementària de la licitació.
h) Data publicació licitació
i) Termini de presentació de les proposicions, indicant la data i hora límit
per a la presentació de les mateixes.
j) Lloc i adreça on presentar les ofertes.
k) Lloc on formular les consultes.
l) Dades d'obertura d'Ofertes, amb indicació d’adreça, localitat i data i hora
de l'obertura de celebració. Proposició econòmica.
No obstant això, en el cas que no es puga fixar a la data de l'anunci les
dades relatives a l'obertura de la proposició econòmica, per dependre del temps
que es necessite per a valorar les ofertes tècniques i emetre els informes
corresponents, quan aquells siguen coneguts es publicaran en el perfil del
contractant de RTV SAU i la Plataforma de contractació de la Generalitat,
comunicant-ho a més als licitadors i candidats.
ll) Quan es tracte de contractes l'adjudicació dels quals es realitze pel
procediment obert, inclourà la possibilitat, si és el cas, de presentació de variants
o millores.
m) Qualsevol altre contingut que haja d'arreplegar-se de conformitat amb la
normativa vigent i que figurarà en el Plec de Condicions.
4. Quedaran exclosos de publicitat i, si és el cas, de concurrència, sempre que es
justifique degudament en l'expedient per l'Òrgan de Contractació, els supòsits
previstos en els articles 170 lletres c), d), e),f) g); 171 lletres b), c); 173 lletres
a), b), c), d), e); i 174 b), c), d) del TRLCSP.
5. Es publicarà la decisió d'adjudicació de tots els contractes excepte dels que
siguen menors. Esta decisió contindrà almenys els punts següents:
a) Identificació de l'entitat contractant
b) Identificació del contracte
c) Data d'adjudicació
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d) Empresa adjudicatària
e) Preu de l'adjudicació
f) Termini per a formalitzar contracte
6. Igualment es donarà publicitat a la formalització del contracte, excepte les
mateixes excepcions indicades en el paràgraf anterior, informant sobre les dades
següents:
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a) Identificació de l'entitat contractant
b) Identificació del contracte
c) Data del contracte
d) Empresa contractista
e) Import del contracte
OCTAVA.- TRANSPARÈNCIA.
El principi de transparència comporta els aspectes següents:
a) La possibilitat que tots els participants en la licitació puguen conéixer
prèviament les normes aplicables al contracte que es pretenga adjudicar, així com
tindre la certesa que estes normes s'apliquen per igual a totes les empreses.
b) La necessitat que els terminis siguen suficients i raonables per a la
presentació d'ofertes que permeten a les empreses realitzar una avaluació
adequada, per a esmenar deficiències, valorar ofertes, elevar proposta
d'adjudicació i per a formular-la. Els terminis es fixaran, cas per cas, en l'anunci
de licitació, havent de respectar les indicacions següents:
- Excepte en els supòsits de declaració de la tramitació d'urgència i
d'emergència, es respectaran com a mínims els terminis legals establits en el
TRLCSP, perquè els licitadors presenten les seues proposicions des de la publicació
de l'anunci en el Perfil del Contractant o altres mitjans addicionals o des de la
invitació als contractants en el supòsit previst en la regla 18, apartat 5.5.1.A.
No obstant això, estos terminis es podran ampliar en funció de les
característiques de la contractació quedant establit este termini en l'anunci.
- Excepte menció expressa, tots els terminis referits en esta Instrucció
s'entendran com a dies naturals. Si l'últim dia del termini fóra dissabte, diumenge
o festiu, quedaria prorrogat al següent dia laboral.
- Els terminis per a esmenar defectes formals seran d'un mínim de 3 dies
hàbils des de la notificació, de conformitat amb l'article 81 del Reglament de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
c) La fixació en el Plec de Condicions dels criteris aplicables per a la
valoració de les ofertes i adjudicació del contracte.
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d) La determinació clara i concisa de l'òrgan a què li correspon efectuar la
proposta d'adjudicació i l'adjudicació del contracte, que s'indicarà expressament
en el plec de cada expedient de contractació.
NOVENA.- CONFIDENCIALITAT.
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1. L'Òrgan de Contractació de “RTV SAU (en liquidació)” haurà de respectar la
confidencialitat de la informació i documentació així qualificada pels licitadors i, en
particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les
ofertes.
2. La mateixa obligació correspon al contractista respecte de la informació a què
tinga accés en ocasió de l'execució del contracte i a la que se li haguera donat tal
caràcter en els Plecs o en el contracte, o que per la seua mateixa naturalesa haja
de ser tractada com a tal. Este deure es mantindrà durant el termini de cinc anys
des del coneixement d'eixa informació, llevat que els Plecs o el contracte
n’establisquen un altre major.
DECIMA.- IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ.
En observança dels principis d'igualtat i no discriminació, “RTV SAU (en
liquidació)” se subjectarà a les previsions següents:
a) Igualtat d'accés per als operadors econòmics de tots els Estats membres
de la Unió Europea. La societat contractant no imposarà cap condició que supose
una discriminació directa o indirecta enfront dels licitadors, com per exemple,
l'obligació que les empreses interessades en el contracte estiguen establides en el
territori del mateix Estat membre o de la mateixa regió que l'entitat adjudicadora,
excepte quan es tracte de contractes d'obres en què serà necessari que les
empreses tinguen oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o
representants per a les seues operacions, i que estiguen inscrites en el Registre
Mercantil.
b) La descripció no discriminatòria de l'objecte del contracte. La descripció
no farà referència a una fabricació o procedència determinada, ni es referirà a una
marca, una patent, un tipus, un origen o una producció determinats, excepte si
una referència d'este tipus es justifica per a informar clarament sobre l'objecte del
contracte i va acompanyada de la menció “o equivalent”.
c) El reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes. Si s'exigix
als licitadors la presentació de certificats, títols o un altre tipus de documentació
justificativa, els documents procedents d'altres Estats membres que oferisquen
garanties equivalents hauran d'acceptar-se.
d) La proscripció de facilitar de forma discriminatòria, informació que puga
proporcionar avantatges a determinats licitadors respecte de la resta.
ONZENA.- CAPACITAT PER A CONTRACTAR AMB “RTV SAU
LIQUIDACIÓ)” I CONDICIONS D'APTITUD DEL CONTRACTISTA.
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1. Podran formular ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tenint plena capacitat d'obrar acrediten la seua solvència i no es
troben compreses en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 60 del
TRLCSP, i les prestacions de la qual estiguen compreses dins dels fins, objecte i
àmbit d'activitat que, segons els seus estatuts o regles fundacionals li siguen
propis, segons el que disposa l'article 54.2 del TRLCSP, havent d'acreditar la no
concurrència d'estes circumstàncies d'acord amb el que preveu l'article 73 del
TRLCSP.
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També podran formular oferta les unions d'empresaris que es
constituïsquen temporalment a este efecte, sense que siga necessària la seua
formalització en escriptura pública fins que s'haja efectuat l'adjudicació del
contracte a favor seu.
Així mateix, i de conformitat amb el que establix l'article 54.2 del TRLCSP,
els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional
que, si és el cas, siga exigible per a la realització de l'activitat o prestació que
constituïsca l'objecte del contracte.
2. En matèria de capacitat i solvència de licitador s'aplicarà el que establix el
capítol II, del títol II, del Llibre I, del TRLCAP.
3. Si “RTV SAU (en liquidació)” tinguera coneixement de l'incompliment d'alguna
d'estes circumstàncies després de la celebració del contracte, podrà resoldre’l i
deixar-lo sense efectes, amb dret a exigir responsabilitats al contractista pels
danys i perjuís que haja pogut causar.
TÍTOL III
EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ
DOTZENA.- PREPARACIÓ I INICI DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ.
1. Amb caràcter previ a la licitació de tot contracte subjecte a esta instrucció,
haurà d'elaborar-se una memòria en què es justifique amb precisió la naturalesa i
extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte, la seua
idoneïtat per a satisfer-les, la correcta estimació i adequació del preu per a
l'execució de la prestació i el procediment triat per a l'adjudicació del contracte.
2.- Elaborada la memòria amb les dades mencionades, es procedirà en els
supòsits establits en la regla sexta, a la seua remissió a la presidència de la
Generalitat per a demanar-la amb l'autorització prèvia del Consell, o, si és el cas,
la del president de la Generalitat.
3. En el cas que no concórrega cap dels supòsits establits en la mencionat regla,
es procedirà a acordar, si és el cas, l'inici de l'expedient amb l'elaboració del Plec
de Condicions de Contractació amb el contingut establit en la regla desé tercera de
les presents instruccions.
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En l'expedient s'inclourà la memòria a què es referix l'apartat 1, amb
l'autorització de la sol·licitud de gastos corresponent.
4.- La tramitació dels expedients de contractació correspondrà a la unitat o al
personal que designe l'òrgan de contractació.
TRETZENA.- PLECS DE CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ.
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1. El Plec de Condicions de contractació estarà format pel Plec de Clàusules
Particulars que inclourà els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions
de les parts del contracte i les altres requerides pel TRLCAP i les seues normes de
desplegament, i si és el cas, quan s'estime convenient o necessari, pel Plec de
Prescripcions Tècniques que haja de regir la realització de la prestació i definisca
les seues qualitats.
Tant el Plec de Clàusules Particulars com el de Prescripcions Tècniques
hauran de ser subscrits per l'adjudicatari del contracte.
2. En els de contractes d'obres, a més dels documents anteriors, serà necessari la
prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del Projecte d'obres que
definirà amb precisió l'objecte del contracte.
3. El Plec de Condicions de Contractació haurà de ser aprovat per l'Òrgan de
Contractació, prèviament a l'autorització del gasto o conjuntament amb ella, i
sempre abans de la licitació del contracte.
4. Els contractes s'ajustaran al contingut dels Plecs les clàusules dels quals se’n
consideraran part integrant i tindran caràcter contractual.
5. Sense perjuí dels extrems que segons el TRLCAP i les seues normes de
desplegament haja d'arreplegar el Plec de Clàusules Particulars, haurà de tindre's
en compte al redactar el mateix les prescripcions següents:
- Objecte del contracte: L'objecte del contracte serà determinat. No podrà
fraccionar-se amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir els requisits que
per raó de la quantia, s'establixen en esta instrucció i en la legislació vigent.
No obstant això, quan l'objecte admeta fraccionament, i així es justifique
degudament en l'expedient, podrà preveure's la realització independent de cada
una de les seues parts per mitjà de la seua divisió en lots, sempre que estos
siguen susceptibles d'utilització o aprofitament separat i constituïsquen una unitat
funcional, o així ho exigisca la naturalesa de l'objecte.
- Pressupost de licitació: En el plec s'indicarà el pressupost de licitació del
contracte que haurà de ser cert, havent d'expressar-se en euros. En la fixació del
mateix es vetlarà que siga adequat per al compliment efectiu del contracte per
mitjà de la correcta estimació del seu import, atenent al preu general de mercat,
en eixe moment.
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En el plec es determinarà el pressupost de licitació del contracte, indicant
com partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que haja de
suportar RTV SAU (en liquidació).
En el Plec també s'indicarà el valor estimat del contracte, el qual vindrà
determinat pel seu import total, sense incloure l'impost sobre el Valor Afegit. En el
càlcul de l'import total estimat haurà de tindre's en compte qualsevol forma
d'opció eventual i les eventuals prorrogues del contracte.
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Duració del contracte i els seus prorrogues: La duració dels

contractes haurà d'establir-se tenint en compte la naturalesa de les prestacions, la
duració previsible del procés de liquidació, així com la necessitat de sotmetre
periòdicament a concurrència la realització del seu objecte.
Els contractes per a la defensa jurídica i judicial tindran la duració precisa
per a atendre adequadament les seues necessitats.
El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues, sempre que les
seues característiques romanguen inalterables durant el període d'execució d'estes
i que la concurrència per a la seua adjudicació haja sigut realitzada tenint en
compte la duració màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. En
este cas, la pròrroga s'acordarà per l'Òrgan de Contractació i serà obligatòria per a
l'empresari, llevat que el contracte expressament preveja el contrari.
No obstant això, per regla general, els contractes tindran una duració inicial
màxima d'un any, podent prorrogar-se segons exigisca el procés de liquidació
però sense superar els tres anys. En el cas que les especials condicions de
contractació ho aconsellen, podran establir-se per períodes superiors a l'any,
sense que puga superar-se, incloent les pròrrogues, els tres anys.
La duració dels contractes menors no podrà superar l'any ni ser objecte de
pròrroga.
CATORZENA.-TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS PER RAONS D'URGÈNCIA I
EMERGÈNCIA.
1. “RTV SAU (en liquidació)” podrà seguir la tramitació abreviada dels expedients
de contractació quan concórreguen els supòsits d'urgència i emergència previstos
en els articles 112 i 113 del TRLCSP, o quan l'adjudicació del contracte siga
convenient accelerar-la per suposar la dita mesura un estalvi econòmic o una
reducció del gasto per a la societat.
Correspondrà a l'òrgan de contractació decidir sobre quin tipus de tramitació
haurà de donar-se a l'expedient, quedant adequadament justificada la causa
al·legada en el mateix.
2. En la tramitació d'expedients per raons d'urgència els terminis per a la
presentació d'ofertes podran reduir-se fins als 6 dies en el cas de negociat sense
publicitat, i a la mitat en la resta de procediments de selecció.
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Els terminis per a efectuar qualsevol altre tràmit es reduiran a la mitat.
3. En la tramitació per emergència caldrà ajustar-se al que disposa l'article 113
del TRLCSP.
TÍTOL IV
ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
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QUINZENA- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
1. El contracte ha de ser adjudicat a qui presente l'oferta econòmicament més
avantatjosa, atenent a criteris vinculats a l'objecte del contracte que es detallaran
en els Plecs i que hauran de garantir el respecte als principis de transparència, no
discriminació, igualtat de tracte i avaluació en condicions de competència efectiva.
2. Haurà de donar-se prioritat a criteris que puguen quantificar-se per referència a
factors objectius i ser expressats en xifres i percentatges. Quan només s'utilitze
un criteri d'adjudicació este ha de ser, necessàriament, el preu.
3. En els corresponents plecs s'establirà la ponderació relativa a què s'atribuïx als
distints criteris d'adjudicació.
SETZENA.- PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ.
1. “RTV SAU (en liquidació)” adjudicarà les contractacions no subjectes a
Regulació Harmonitzada per mitjà dels següents procediments de contractació:
1. Contractes menors
2. Procediment negociat amb publicitat o sense
3. Procediment obert
2. “RTV SAU (en liquidació)” ha estimat convenient utilitzar la mateixa
denominació per als procediments que el TRLCSP; no obstant això, no es
considera aplicable el que disposa el TRLCSP respecte a les normes de tramitació.
Serà aplicable el que disposen les regles següents, així com, les pautes que
s'establisquen en els Plecs de Condicions per a l'adjudicació de les contractacions.
3. A l'efecte de determinar el valor estimat dels contractes, i per tant, el
procediment de contractació aplicable, es considera que el valor estimat del
contracte vindrà determinat per l'import total estimat, sense incloure l'Impost
sobre el Valor Afegit. En el càlcul d’eixe import haurà de tindre's en compte
qualsevol forma d'opció eventual i les eventuals pròrrogues del contracte.
4. En tot cas, amb independència de les quanties dels contractes, “RTV SAU (en
liquidació)” a l'efecte de promoure la concurrència, podran optar per un
procediment de qualificació superior a què per la quantia corresponga, podent ser
estos un procediment obert, un procediment negociat amb publicitat prèvia en el
perfil del contractant i /o mitjans alternatius o addicionals, o un procediment
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negociat sense publicitat, depenent de la qualificació inferior de l'expedient de
contractació en qüestió
És a dir, davant d'un expedient al qual corresponga un procediment de
contractació menor es podrà optar per qualsevol altre dels mencionats, o, en el
cas de tractar-se d'un procediment negociat sense publicitat es podria optar per
un negociat amb publicitat, i inclús, si així s'estimara, per un procediment obert.
DISSETENA- CONTRACTES MENORS.
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1. Es consideren contractes menors aquells que no superen les quanties següents:
TIPUS DE CONTRACTE

QUANTIA IVA EXCLÒS

- Contracte d'obres
- Contracte de subministrament
- Contracte de servicis

Menys de 50.000,00 €
Menys de 18.000,00 €
Menys de 18.000,00 €

Estos contractes podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari
amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació de què es tracte.
2. Sense perjuí de la necessària memòria a què fa referència la regla dotzena,
l'expedient de contractació dels contractes menors requerirà:
- Pressupost del contractista d'obres que serà proposat pel departament
corresponent.
- En els contractes d'obres s'exigirà així mateix un projecte d'obres, sempre
que ho requerisca la normativa.
- Aprovació del gasto per l'Òrgan de Contractació i incorporació de la
factura.
- En els casos en què “RTV SAU (en liquidació)” ho considere convenient es
firmarà el corresponent contracte i s'emetrà, si és el cas, el corresponent Val de
Comanda.
- S'incorporarà la factura degudament conformada.
DIVUITENA.- PROCEDIMENT NEGOCIAT.
1. En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament
triat per l'Òrgan de Contractació, després d'efectuar consultes amb diversos
candidats i negociar les condicions del contracte amb un o més d'ells.
Les condicions del contracte susceptibles de negociació seran fixades en el
Plec del contracte.
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2. El procediment negociat podrà desenvolupar-se amb publicitat o sense en la
licitació.
3. El procediment negociat sense publicitat s'utilitzarà en els supòsits següents:
a) Per raó de la quantia, s'utilitzarà per a l'adjudicació de qualsevol tipus de
contracte el valor del qual estimat no supere els 60.000 euros, I.V.A. exclòs.
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b) Per raó diferent de la quantia, s'utilitzara per a l'adjudicació d'aquells
contractes quan concórrega algun dels supòsits previstos en les lletres c), d), e),
f) i g); de l'article 170; lletres b) i c), de l'article 171; lletres a), b), c), d) i e), de
l'article 173; i lletres b), c) i d), de l'article 174, del TRLCSP.
En estos supòsits, es deixarà constància en l'expedient la justificació que
determine l'adopció d'este procediment.
4. El procediment negociat amb publicitat s'aplicarà en els supòsits següents:
a) Per raó de la quantia, s'utilitzarà per a l'adjudicació de contractes el
valor del qual estimat siga superior a 60.000 euros (I. V. A. exclòs) i inferior a les
quanties següents:
TIPUS DE CONTRACTE

VALOR ESTIMAT IVA EXCLÒS

- Contracte d'obres
- Contracte de subministrament
- Contracte de servicis

200.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €

b) Per raó diferent de la quantia, s'utilitzarà en els supòsits previstos en
l'article 177 del TRLCSP.
5. Tramitació procediment:
5. 5.1 Negociat sense publicitat.
a) Elaborada la corresponent memòria i els Plecs de Contractació, es
procedirà a sol·licitar almenys tres ofertes a empreses capacitades per a la
realització de l'objecte, sempre que això siga possible. Quan no siga possible
sol·licitar tres ofertes es justificarà adequadament en l'expedient.
En la invitació cursada es remetrà els Plecs de Condicions de la Contractació
i s'indicarà, entre altres aspectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se amb el contracte, les característiques tècniques i la seua
idoneïtat per a satisfer-les.
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En tot cas, qualsevol empresa interessada que tinga coneixement de la
licitació, podrà presentar la seua oferta, la qual serà admesa per “RTV SAU (en
liquidació)” se li haja o no cursat invitació.
b) “RTV SAU (en liquidació)” vetlarà perquè tots els licitadors reben el
mateix tracte. En particular no facilitarà, de forma discriminatòria, informació que
puga donar avantatges a determinats licitadors respecte a la resta.
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c) “RTV SAU (en liquidació)” negociarà els termes de la contractació,
deixant-se constància de la dita negociació en l'expedient, així com de les
invitacions cursades i ofertes rebudes.
d) Efectuada la valoració de les ofertes rebudes, i després de la
corresponent proposta, l'Òrgan de Contractació procedirà a l'adjudicació del
contracte mitjançant una resolució que serà notificada a les empreses que hagen
formulat ofertes i publicada en el Perfil del Contractant de “RTV SAU (en
liquidació)” i en la Plataforma de contractació de la Generalitat en els termes i
amb l'excepció establida en la regla sèptima, apartat 5, de la present Instrucció.
5.2. Negociat amb publicitat
a) Elaborats la corresponent memòria i els Plecs de Contractació, es
procedirà a la publicació de l'anunci de licitació.
El dit anunci es publicarà junt amb l'anunci de licitació en el Perfil del
Contractant “RTV SAU (en liquidació)” i en la plataforma de contractació de la
Generalitat i, si és el cas, en mitjans alternatius, d'acord amb el que establix la
regla sèptima de les presents Instruccions i amb el contingut que establix l'apartat
tres de la mateixa.
b) “RTV SAU (en liquidació)” vetlarà perquè tots els licitadors reben el
mateix tracte. En particular no facilitaran, de forma discriminatòria, informació
que puga donar avantatges a determinats licitadors respecte a la resta.
c) “RTV SAU (en liquidació)” deixaran constància de les ofertes rebudes, així
com de la negociació dels termes de la contractació en l'expedient.
d) Després de la valoració de les ofertes rebudes l'Òrgan de Contractació,
amb la proposta prèvia de la Mesa de Contractació, emetrà la corresponent decisió
d'adjudicació.
e) “RTV SAU (en liquidació)” publicarà en el Perfil del Contractant i en la
Plataforma de contractació de la Generalitat la decisió d'adjudicació, d'acord amb
el que establix la regla sèptima, apartat 5 de les presents Instruccions, i es
notificarà simultàniament als candidats o licitadors.
6. El procediment en ambdós casos finalitzarà amb la formalització del contracte i
la seua publicitat, en els termes de la regla sèptima de les presents instruccions.
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DINOVENA.- Procediment Obert.
1. En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A. Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia (España)
Tomo 9415, Libro 6697, Folio 172, Hoja V-21465 CIF A46582128

Este procediment es podrà aplicar a qualsevol quantia fins als llindars
establits per a l'adjudicació dels contractes subjectes a Regulació Harmonitzada i
serà obligatori a partir de les quanties següents:
TIPUS DE CONTRACTE

VALOR ESTIMAT (IVA EXCLÒS)

Contracte d'obres

Major de 200.000,00 €
contractació
subjecta
harmonitzada

fins
a

a llindar
regulació

Contracte de subministrament Major de 100.000,00 €
contractació
subjecta
harmonitzada

fins
a

a llindar
regulació

fins
a

a llindar
regulació

Contracte de servicis
Categories 1 a 16 Anex II TRLCSP

Major de 100.000,00 €
contractació
subjecta
harmonitzada

Contracte de servicis
Categories 17 a 27 Anex II TRLCSP Major de 100.000,00 € i sense límit de quantia
Les esmentades quanties són les establides legalment en data aprovació de
la present Instrucció, i estan subjectes a les possibles modificacions legals
posteriors que s'aplicaran de forma automàtica, actualitzant-se d'ofici en la
present Instrucció.
Este procediment no serà aplicable per a adjudicar contractes en els
supòsits d'utilització del procediment negociat per raó diferent de la quantia.
2. Tramitació del procediment:
2.1. S'elaborarà i s'aprovarà un Plec de Condicions de contractació, que estarà
format pel Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars. En este plec s'indicaran, entre altres aspectes, la naturalesa i extensió
de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte, les característiques
tècniques i la seua idoneïtat per a satisfer-les.
2.2. Este Plec de Condicions es publicarà junt amb l'anunci de licitació en el Perfil
del Contractant de “RTV SAU (en liquidació)” i en la Plataforma de contractació de
la Generalitat i, si és el cas, en mitjans alternatius, d'acord amb el que establix la
regla sèptima de la present Instrucció.
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2.3. Excepte en el els supòsits de tramitació per urgència i emergència, i tal com
s'indica en regla octava, es respectaran com a mínim els terminis legals establits
en el TRLCSP perquè els licitadors presenten les seues proposicions:
- 26 dies en els contractes d'obres des de la publicació de l'anunci en el
Perfil del Contractant i, si és el cas, en mitjans alternatius.
- 15 dies en els contractes de servicis, subministraments i altres.
No obstant això, estos terminis es podran ampliar en funció de les
característiques de la contractació, quedant establit este termini en l'anunci.
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2.4. Transcorregut el termini expressat en l'anunci es procedirà a l'obertura
pública d'ofertes conforme s'especifique en el Plec de Condicions.
2.5. Després de la valoració de les ofertes rebudes, l'Òrgan de Contractació, amb
la proposta prèvia de la Mesa de Contractació, emetrà la corresponent resolució
d'adjudicació.
2.6. “RTV SAU (en liquidació)” publicaran en el Perfil del Contractant i en la
Plataforma de contractació de la Generalitat la decisió d'adjudicar el contracte,
d'acord amb el que establix la regla sèptima, apartat 5 de les presents
Instruccions, i es notificarà simultàniament als candidats o licitadors.
2.7. El procediment finalitzarà amb la formalització del contracte i la seua
publicitat, en els termes establits en l'apartat 6, de la regla sèptima de la presents
instruccions.
TÍTOL V
ALTRES CONSIDERACIONS
VINTENA.- MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES.
Els contractes podran modificar-se sense alterar les condicions essencials dels
mateixos, sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació s'haja advertit
expressament d'esta possibilitat i s'hagen detallat de forma clara, precisa i
inequívoca les condicions en què podrà fer-se ús de la mateixa, així com l'abast i
límits de les modificacions que poden acordar-se, tot això d'acord amb el que
establixen els articles 105 a 108 del títol V de la LCSP i la normativa reglamentària
de desenvolupament.
VINT-I-UNENA.- APLICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ.
La present Instrucció deixa sense efecte qualsevol altra que s'haja aprovat per
RTV S.A.U en la mateixa matèria i s'aplicarà a partir de l'endemà de la seua
aprovació.
Burjassot, 16 de desembre del 2013
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LA COMISSIÓ DE LIQUIDACIÓ
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