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Instruccions  
Internes de  

Contractació 

Norma 1a.- Objecte 

Aquestes Instruccions tenen per objecte regular, els procediments de 

contractació que celebre COMPROMÍS, a fi de garantir que la contractació 

s'ajuste als principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no 

discriminació, sense perjudici del respecte a l'autonomia de la voluntat i a la 

confidencialitat quan siga procedent. 

Norma 2a.- Àmbit de aplicació 

1. Les presents Instruccions seran aplicable als contractes onerosos d'obres, 

serveis i subministraments que celebren COMPROMÍS, el Bloc Nacionalista 

Valencià, Iniciativa del Poble Valencià i Verds- Equo. 

2. No seran aplicables les presents Instruccions quan es tracte de contractes 

que afecten al personal, en aquest cas serà aplicable la normativa laboral. 

3. Conforme a l'àmbit establert en l’article 11.5 de la Llei de Contractes del 

Sector Públic queden exclosos de les presents Instruccions, aquells 

contractes que tinguen per objecte serveis relacionats amb campanyes 

polítiques, inclosos en els següents codis CPV, quan siguen adjudicats en el 

context d'una campanya electoral: 

• 79341400-0: Serveis de campanyes de publicitat. 

• 92111230-3: Producció de pel·lícules de propaganda. 
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• 92111240-6: Producció de cintes de vídeo de propaganda. 

Norma 3a.- Classes i tipus de contractes  

Els tipus de contractes apareixen definits en la Llei de Contractes del Sector 

Públic en:  

A. Article 13  els contracte d'obres;  

B. Article 16 els contracte de subministraments;  

C. Article 17  els contractes de serveis  

D. Article 18 els contractes mixts. 

Norma 4a.- Règim jurídic 

La preparació, adjudicació, efectes i extinció dels contractes celebrats per 

Compromís, dins de l'àmbit d'aplicació de les presents Instruccions, es regiran 

per les normes contingudes les mateixes i supletòriament pel Dret Privat. 

Norma 5a.- Termini dels contractes 

La duració dels contractes i la possibilitat de preveure pròrrogues s’adequarà a 

allò establert en l’article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Norma 6a.- Llibertat de pactes i contingut mínim dels 
contractes 

1. En els contractes que realitze Compromís podran incloure's els pactes, 

clàusules i condicions que s'estimen convenients, sempre que no siguen 

contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic i als principis de bona 

administració en la seua activitat, i hauran de complir-se al tenor dels 

mateixos. 

2. Respecte al contingut dels documents en els quals es formalitzen els 

contractes celebrats per Compromís s'atendrà a les prescripcions de l'article 

35 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
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Norma 7a.- Forma dels contractes 

1. Els contractes de Compromís s'entendran celebrats, llevat que en ells 

s'indique una altra cosa, en el lloc en què es trobe el seu domicili social. 

2. Els contractes se celebraran per escrit no podent Compromís contractar 

verbalment, llevat que ho exigisca la pròpia naturalesa del contracte o el 

caràcter urgent de la seua celebració. 

Norma 8a.- Classificació dels nivells de contractació  

La contractació s’estructurarà en els següents nivells:  

Norma 9a.- Invalidesa dels contractes 

Els contractes que celebre Compromís queden subjectes al règim d'invalidesa 

establert per les lleis. Els contractes seran invàlids per vulnerar les normes de 

Dret Administratiu i Dret Civil que els siguen aplicables segons el que es disposa 

en aquestes Instruccions. 

Norma 10a.- Òrgans de Contractació 

Les persones que formen part de l’òrgan de contractació a cada nivell són: 

1. Nacional: 

• Administrador General/Gerent 

• Com a mínim un responsable de l’Àrea de finances 

• Tècnic de compres  

Nivell de 
Contractació Valor del Contracte Procediment 

A Inferior a 5.000€ Adjudicació Directa

B Igual o superior a 5.000€ i 
inferior a 100.000€ Almenys 3 pressupostos

C Igual o superior a 100.000€ Mesa de Contractació 
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• Tècnic de contractació 

2. Territorial 

• Responsable/s de finances al nivell territorial  

• Responsable/s d’Organització del nivell Territorial 

• Aquelles persones que determine l’executiva territorial per tal de garantir 

que estigen representats tots el membres de Compromís. 

3. Els Partits membres de compromís qui ostenta la condició d’Òrgans de 

Contractació són qui determinen els seu Estatuts o normativa interna. 

4. L'Òrgan de Contractació podrà atorgar poders de representació, generals o 

singulars, per a la celebració de contractes, complides les exigències 

establides en els Estatuts i normes i en la legislació vigent. 

5. Les Meses de Contractació estaran formades per la gent que designe 

l’Executiva, extraordinàriament si així ho diuen els Plecs o Bases tècniques es 

podran establir Meses de Contractació per a les licitacions de nivell B  

6. La tramitació de l'Expedient de Contractació correspondrà al Responsable de 

Compres, bé d'ofici o a petició de qualsevol persona al servei de Compromís.  

7. El certificat de suficiència pressupostària correspondrà al Responsable del 

departament de Finances, en concret al Secretari de Finances o persona qui 

aquest delegue. 

8. L'autorització del pagament correspondrà a l'òrgan que la tinga atribuïda, en 

virtut dels corresponents poders de representació, generals o singulars. 

Norma 11a.- Competències dels Òrgans de Contractació: 

Les funcions de l’òrgan de contractació Nacional seran les assignades per les 

presents normes i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, les següents: 

A. Aprovació de l’expedient i els plecs. 

B. Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades. 

C. Adjudicació del contracte. 

D. Resolució de l’adjudicació del contracte. 
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E. Interpretació del contracte. 

F. Comprovació i priorització de les empreses/proveïdors socialment 

responsables (ISO 26000RS) 

Un cop adjudicat el contracte per l’òrgan de contractació competent, quedarà 

facultat per a la formalització del mateix el representant legal del partit. 

Norma 12a.- Publicitat  

1. Per tal de garantir  la transparència i l'accés públic a la informació relativa a 

l’activitat en matèria de contractació, Compromís difondrà a través del seu 

Web oficial i degudament identificat sota el nom de “Portal de 
Contractacions”    

• Anuncis de licitació: Són aquells que es duen a terme per donar a conèixer 

l’inici d’un procediment de contractació per a l’adjudicació d’un contracte 

objecte d’aquestes normes. Aquest anunci serà obligatori en aquells 

procediments regulats que així ho estableixin. 

• Anuncis d’adjudicació: Són aquells que es duen a terme per donar a 

conèixer els contractes adjudicats 

2. En relació al nivell C de contractació, es publicarà en el Portal de 

Contractació nt la documentació i plecs per a un correcte compliment de les 

presents Instruccions i els seus principis. La informació de les adjudicacions 

dels contractes es publicarà incloent, el seu objecte, durada, l'import 

d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari. 

Norma 13ª.- Garanties per contractar 

1. L'Òrgan de Contractació podrà exigir la prestació d'una garantia als licitadors 

o candidats, per a respondre del manteniment de les seues ofertes fins a 

l'adjudicació i, si escau, formalització del contracte o a l'adjudicatari, per a 

assegurar la correcta execució de la prestació. 

2. L'import de la garantia, la seua prestació en alguna de les formes admeses en 

Dret, el seu dipòsit, devolució i cancel·lació, seran determinades en el plec, 

ateses les circumstàncies i característiques del contracte. 
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Norma 14ª.- Documentació preparatòria de la contractació 

1. Amb caràcter previ a la licitació que se celebre en tot contracte, es formarà 

l'Expedient de Contractació. 

2. L'Expedient de Contractació estarà constituït en els nivells B i C almenys pels 

següents documents: 

• Informe motivant la necessitat del contracte. 

•  Certificat de suficiència pressupostària. 

• Plec i/o bases tècniques.  

3. L'Expedient de Contractació estarà constituït en el nivell A almenys per la 

factura corresponent. 

Norma 15ª.- Plecs i Prescripcions tècniques 

1. Els Plecs o Bases tècniques per als contractes inclosos en el nivell B de 

contractació hauran de contindre: 

A. Les característiques bàsiques del contracte, 

B. El règim d'admissió de variants,  

C. les modalitats de la recepció de les ofertes,  

D. La durada del contracte i les seves pròrrogues, si s’escau. 

E. Els criteris d'adjudicació i les garanties que hauran de constituir els 

licitadors o l'adjudicatari ,si escau. 

2. En els Plec i/o Bases Tècniques inclosos en el nivell C de contractació hauran 

de contindre: 

A. La definició de l’objecte del contracte. 

B. Les característiques bàsiques del contracte. 

C. El pressupost màxim. 

D. La durada del contracte i les seves pròrrogues, si s’escau. 

E. Els drets i obligacions específics de les parts del contracte. 
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F. Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que 

regiran la licitació i el contracte. 

G. El procediment i forma d’adjudicació. 

H. Els documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de 

les proposicions. 

I. Les modalitats de recepció de les ofertes. 

J. Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació. 

K. Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació en els 

procediments negociats. 

L. El règim d’admissió de variants o alternatives. 

M. Les garanties que hauran de constituir-se, si s’escau. 

N. El sistema de revisió de preus, si s’escau. 

Norma 16ª.- Tramitació i  adjudicació dels contractes ubicats 
en el nivell A  de contractació 

Els contractes que formen part del nivell A de contractació, podran adjudicar-se 

directament a qualsevol empresari/proveïdor que ostente la capacitat d’obrar 

legalment exigible i que compte amb l'habilitació necessària per a desenvolupar 

la prestació objecte del contracte. 

Norma 17ª.- Tramitació i adjudicació dels contractes ubicats 
en el nivell B de contractació 

1. El termini de presentació de les ofertes es fixarà en els Plecs per l'Òrgan de 

Contractació sense que puga ser inferior a 10 dies naturals a comptar des de 

la publicació de l'anunci de licitació en el Portal de Contractacions.  
 
No obstant açò, el termini de presentació de les ofertes podrà ser ampliat en 

funció de les peculiaritats del contracte i del temps que s'estime necessari 

per a la preparació adequada de les ofertes. 

2. En els contractes del nivell B de contractació, se sol·licitaran almenys la 

participació de 3 proveïdors diferents. 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Durant l'avaluació de la solvència tècnica s'analitzarà la capacitat que el 

licitador o proveïdor puga prestar el servei o de subministrar els béns 

complint amb les especificacions i condicions requerides. 
 
L'interlocutor autoritzat per a comunicar-se amb els proveïdors podrà 

executar tantes rondes de negociació com siguen necessàries per a arribar a 

aconseguir les millors condicions econòmiques. 

Norma 18ª.- Tramitació i  adjudicació dels contractes ubicats 
en el nivell  C de contractació 

1. Per a  l'adjudicació de contractes de nivell C, l'Òrgan de Contractació estarà 

assistit per una Mesa de contractació. La Mesa de contractació serà l'òrgan 

competent per a efectuar la proposta d'adjudicació. 
 
La Mesa de contractació és l'òrgan encarregat d'examinar les ofertes i 

valorar-les, després de la qual cosa, elevarà informe a l'Òrgan de 

Contractació amb les proposicions una vegada rebudes les ofertes pels 

proveïdors seleccionats, ordenant les mateixes de forma decreixent, sent 

l'Òrgan de Contractació, l'encarregat de l'adjudicació a proposta de la Mesa 

de contractació.  
 
L'Òrgan de Contractació a la vista de la proposta de la Mesa, resoldrà sobre 

l'adjudicació del contracte, podent apartar-se de la proposta d'adjudicació 

motivant degudament la seua decisió. 
 
La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats 

i licitadors, havent de ser publicada en el Portal de Contractació almenys la 

informació establida en l'article 151.2 de la Llei de Contractes del Sector 

Públic 

2. Independentment del nivell de contractació, l'adjudicació del contracte 

atendrà als criteris d'adjudicació establerts en els Plecs concordes als de 

l'article 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic. El caràcter 

anormalment baix o temerari d'una oferta econòmica, haurà de valorar-se 

d'acord amb l'establert en els Plecs i conforme a l'article 149 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic 
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3. El contracte ha de ser adjudicat en el termini màxim de sis mesos, a explicar 

des de la data de finalització de presentació d'ofertes a qui presente l'oferta 

més avantatjosa atenent a criteris vinculats a fi del contracte, que es 

detallaran en els Plecs i que hauran de garantir el respecte als principis 

enumerats en la Norma 1ª.Si transcorre aquest termini màxim i no s'ha dictat 

resolució alguna, els licitadors tindran dret a retirar la seua oferta i donar per 

conclòs el procediment sense dret a indemnització alguna. Compromís es 

reserva el dret de posar fi al procediment de contractació amb anterioritat a 

la formalització per motius d'interès general sense que els licitadors tinguen 

dret a indemnització alguna. 

Norma 19ª.- Procediments abreujats 

Els expedients de contracció poden ser de tramitació Ordinària, Urgent i 

d’emergència.Poden ser considerats urgents i d’emergència aquells que 

l’exepcionalitat i la imprevisibilitat de la contractació així ho justifique havent de 

constar en l’expedient un informe que ho justifique.  Per als distints tipus de 

procediments el temps de licitació serà el seguent:  

Norma 20ª.- Adjudicacions 

Els criteris d’adjudicació a títol enunciatiu però no limitatiu, que es formulen 

recau en l’oferta més avantatjosa. Per determinar-la es tindran en compte els 

criteris vinculats amb l’objecte del contracte com ara el preu, la qualitat o els 

seus mecanismes de control, el valor tècnic de l’oferta, la possibilitat de 

recanvis, les característiques estètiques i funcionals, les característiques 

mediambientals, el cost de funcionament, la rendibilitat, el servei postvenda i 

assistència tècnica, els terminis de lliurament o altres similars. Compromís no 

contracta amb empreses que vulneren drets fonamentals, i prioritza les que 

Tipus Termini

Ordinàri Mínim 10 dies naturals

Urgent 5 dies naturals

Emergència Sense termini
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assumeixen valors de responsabilitat social corporativa en els àmbits social, 

ambiental, de bon govern i de transparència. 

Norma 21ª.- Altres procediments 

No obstant, el procediment descrit, Compromís sempre podrà acudir als 

procediments previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic o a qualsevol 

altre si així ho justifica en el Expedient de Contractació i ho manifesta 

expressament en el Plec. 

Norma 22ª.- Formalització del contracte 

La  formalització del contracte tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies 

naturals. 

Els contractes es formalitzaran en document privat, llevat que, segons el cas, 

Compromís considere que procedeix la formalització en escriptura pública, en 

aquest cas les despeses seran a càrrec de Compromís. Si fóra el contractista el 

que sol·licitara la formalització en escriptura pública, les despeses correran del 

seu càrrec. 

Per a la formalització dels contractes haurà de publicar-se la informació del 

mateix exigida per la Llei de Contractes del Sector Públic  i després del 

perfeccionament del mateix, en la pàgina web conforme a les presents 

Instruccions. 

En tot el no previst en aquesta regla, regirà el contingut de l'article 153 de la Llei 

de Contractes del Sector Públic relatiu a la formalització de contractes. 

Norma 23ª.- Supòsits de resolució del contracte  

Els contractes s’extingeixen pel seu compliment. El contracte s’entén complert 

pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb els termes del mateix 

contracte i a satisfacció de Compromís, la totalitat de la prestació. 

Els contractes també s’extingeixen per resolució. Són causes de resolució les 

següents: 

 10



Instruccions Internes de Contractació 
 
	 	

�

A. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de 

la personalitat jurídica de la societat contractista. 

B. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 

C. El comú acord entre Compromís  i el contractista. 

D. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

E. Les establertes expressament en el contracte. 

F. L’incompliment de les altres obligacions contractuals que estiguin previstes 

en els plecs o en el contracte. 

G. Qualsevol de les previstes en el Codi Civil. 

Norma 24ª.- Responsable del contracte 

L'Òrgan de Contractació haurà de designar un Responsable del contracte al que 

correspondrà supervisar la seua execució, adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la 

prestació que constitueix el seu objecte. El Responsable del contracte podrà ser 

una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena a ell. En 

aquest últim cas, la designació requerirà la celebració de l'oportú contracte de 

serveis. 

NORMES COMPLEMENTÀRIES 

Norma Addicional Primera.- Publicitat  i entrada en vigor 

Les presents Instruccions han de posar-se a la disposició de tots els interessats 

a participar en els procediments d'adjudicació de contractes regulats per elles, i 

publicar-se en  compromís.net . 

L'entrada en vigor de les presents Instruccions serà l'endemà a la data 

d'aprovació per la Comissió Executiva Nacional .  
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Norma Addicional Segona.- Contractació electrònica 

La utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els 

procediments de contractació s'adequaran als establerts en els Plecs. 

Norma Addicional Tercera.- Còmput de los termini 

Els terminis establerts en les presents Instruccions s'entendran referits a dies 

naturals, llevat que en la mateixa, s'indique, expressament, que solament han de 

computar-se els dies hàbils. No obstant açò, si l'últim dia del termini fóra inhàbil, 

aquest s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

Norma Addicional Quarta.- IVA 

En els imports establerts en les presents Instruccions s'entendrà exclòs l'Impost 

de Valor Afegit, llevat que en els mateixos s'indique expressament el contrari. 

Norma Addicional Quinta.- Interpretació 

Qualsevol dubte que poguera sorgir en la interpretació i aplicació d'aquestes 

Instruccions en els procediments de contractació es resoldrà de manera que 

aconseguisca el màxim compliment dels principis enunciats en la Norma 1ª de 

les presents Instruccions. 

Per a resoldre qualsevol dubte així com les llacunes que pogueren existir en les 

presents Instruccions seran aplicables els principis generals de la contractació 

del sector públic i la normativa comunitària, la Llei de Contractes del Sector 

Públic i normativa de desenvolupament en tot el que li siga aplicable. 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Taula resum 

Termini
Nivell de 
Contractació Valor del Contracte Procediment

Sense termini A Inferior a 5.000€ Adjudicació 
Directa

- Ordinari: mínim 
10 dies naturals 
 
- Urgent: 5 dies 
naturals 
 
- Emergència: 
sense termini

B Igual o superior a 
5.000€ i inferior a 
100.000€

Almenys 3 
pressupostos

C Igual o superior a 
100.000€

Mesa de 
Contractació
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