INSTRUCCIONS PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES NO
SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA QUE SUBSCRIGA LA
CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ.

INTRODUCCIÓ
L'article 41 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic
de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat,
disposa que la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (d'ara
endavant, la Corporació) ajustarà la seua activitat contractual als principis de
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i nodiscriminació, amb subjecció al que disposa el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (d'ara endavant, TRLCSP). També assenyala l’article esmentat que,
sense perjuí de l'anterior, l'activitat contractual de la corporació i de les societats
en el capital social de les quals participe majoritàriament es regirà per la
legislació bàsica de contractació del sector públic, i l’execució i els efectes es
regiran pel dret privat.
La regulació de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la llei mencionada considera que
la Corporació s'integra en el sector públic instrumental de la Generalitat com
una entitat de les previstes en l'apartat a de l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6
de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i
de subvencions.
Com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, la Corporació ha de
considerar-se com a poder adjudicador que no té caràcter d'administració
pública.
A la Corporació li són aplicables, totalment o parcialment, els següents apartats
del TRLCSP: les disposicions generals; el llibre I, “Configuració general de la
contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes”; l'article
137, “Establiment de prescripcions tècniques i preparació de plecs”, i la secció
primera, “Normes aplicables pels poders adjudicadors que no tinguen el
caràcter d'administracions públiques” (articles 189 a 191), del capítol II,
“Adjudicació d'altres contractes del sector públic”. Respecte a la modificació
dels contractes, caldrà ajustar-se als articles 105 a 108 del títol V del llibre I del
TRLCSP.
L'article 191, “Adjudicació dels contractes que no estiguen subjectes a
regulació harmonitzada”, del TRLCSP estableix per a això l'obligació d'aprovar
unes instruccions internes que regulen els procediments de contractació de la
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Corporació d'acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no-discriminació.
Aquestes instruccions també incorporen els preceptes establits en l'article 12
del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic
empresarial i fundacional.
D'altra banda, tant les contractacions que calga realitzar com la duració prevista
han d'estar lligades al contracte programa de la Corporació, en la mesura que
contribuïsquen a la consecució dels objectius que s’hi estableixen i al límit
temporal del seu termini contractual.
Aquestes instruccions han sigut informades per l'Advocacia General de la
Generalitat.
Per tot això, i en virtut de les atribucions que legalment li són conferides per
l'article 16.3.b de Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic
de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, així com per l'article 191 del
TRLCSP, el Consell Rector de la Corporació ha aprovat les següents:
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Article 18. Composició de la mesa de contractació de la Corporació
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Article 20. Òrgan de contractació de la Corporació
Article 21. Recurs especial
Disposició final. Aplicació

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
1. Aquestes instruccions es dicten en compliment de les disposicions de l'article
191 del TRLCSP, que estableix que els òrgans competents de les entitats que
siguen poder adjudicador i no tinguen el caràcter d'administració pública, per a
l'adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, aprovaran
unes instruccions de compliment obligatori en el seu àmbit intern, en les quals
es regulen els procediments de contractació, de manera que queden garantits
els principis següents:
a) Principi de publicitat. En els termes establits en aquestes instruccions, la
Corporació donarà publicitat dels anuncis de licitació, adjudicació i
formalització dels contractes que se subscriguen.
b) Principi de concurrència. La Corporació permetrà l'accés de les diverses
empreses a la contractació per tal de promoure la competència entre
elles, de manera que s'obtinga una oferta adequada al mercat i òptima
per a aquelles.
c) Principi de transparència. La Corporació seguirà els procediments de
contractació d'acord amb les normes que s'estableixen a continuació i
segons els requeriments que en cada moment es determinen en els
plecs de condicions.
d) Principi de confidencialitat. La Corporació no divulgarà la informació
facilitada per les empreses que aquestes hagen designat com a
confidencial. El compliment d'aquest principi s'efectuarà d'acord amb el
que estableixen l'article 140 del TRLCSP i aquestes instruccions.
e) Principi d'igualtat i no-discriminació en els termes establits en aquestes
instruccions.
f) Oferta econòmica més avantatjosa. La Corporació justificarà que l'oferta
seleccionada és la més avantatjosa econòmicament i que respon a les
seues necessitats.
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2. L'objectiu i finalitat d’aquestes instruccions és assegurar que les
contractacions s'ajustaran als principis de publicitat, concurrència,
transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació, i que l'adjudicació
recau sobre l'oferta econòmicament més avantatjosa per a la Corporació.
Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Aquestes instruccions regulen les contractacions de la Corporació que no
estan subjectes a regulació harmonitzada.
2. Els negocis i contractes exclosos de l'àmbit d'aplicació del TRLCSP i
d’aquestes instruccions són els relacionats en l'article 4 de la llei, entre els
quals destaquem els de propietats incorporals que inclouen els drets d'emissió.
3. Les quanties establides en aquestes instruccions es refereixen a l'import
sense IVA.
Article 3. Contractes no subjectes a regulació harmonitzada
1. Es consideren contractes no subjectes a regulació harmonitzada, a més dels
contractes no compresos en l'article 13.1 del TRLCSP, els assenyalats
expressament com a tals en l'article 13.2 del TRLCSP, entre els quals cal
destacar, atés l'objecte social de la Corporació, els que tinguen com a objecte
la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció de programes
destinats a la radiodifusió, per part d'organismes de radiodifusió, així com els
relatius al temps de radiodifusió.
2. Als efectes de les disposicions de l'apartat anterior, i fins que no siga
transposada, caldrà ajustar-se a la Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
Article 4. Preparació i adjudicació d'aquests contractes
1. La preparació d'aquests contractes es regirà per les normes del llibre I i els
preceptes aplicables de l'article 137 del TRLCSP, per a l'establiment de
prescripcions tècniques i preparació de plecs.
2. L’adjudicació es regirà pels articles 189 i 191 del TRLCSP, i estarà sotmesa,
en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència,
confidencialitat, igualtat i no-discriminació. El contracte s’adjudicarà a l'oferta
més avantatjosa econòmicament. La ponderació relativa que s'ha d'atribuir als
criteris de valoració s'establirà en els plecs, amb preponderància dels criteris
quantificables per aplicació de fórmules.
3. Respecte a la modificació dels contractes, caldrà ajustar-se als articles 105 a
108 del títol V del llibre I del TRLCSP.
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Article 5. Tipus de contractes
1. Les contractacions de la Corporació tindran la consideració de contractes
privats, que bàsicament es regiran, pel que fa a la preparació i l’adjudicació, per
la normativa de contractació del sector públic, i quant als efectes i a l’extinció,
pel dret privat.
Article 6. Jurisdicció competent
1. Les qüestions litigioses que afecten la preparació, adjudicació, efectes,
compliment i extinció dels contractes regulats en aquestes instruccions
correspondran a la jurisdicció civil.
2. No obstant això, contra els serveis específics enumerats en l'annex XIV de la
Directiva 2014/24/UE als quals es refereix l'apartat d de l'article 4 de la directiva
esmentada, d’una quantia superior a 209.000 euros i inferior a 750.000 euros o
al límit que estiga en vigor en cada moment, es podrà interposar el recurs
especial en matèria de contractació previst en el TRLCSP, i correspondran a la
jurisdicció contenciosa administrativa les qüestions referents a la preparació i
adjudicació, en atenció a les disposicions de l'article 21.1 del TRLCSP.
Article 7. Procediments de contractació
1. A efectes informatius, s'indiquen a continuació els diversos procediments de
contractació aplicables en funció del tipus de contracte i de la quantia:
Tipus de procediment Subministraments i serveis
Obres
Contractes menors
< 18.000 €
< 50.000 €
Procediment
negociat ≥ 18.000 € ≤ 60.000 €
≥ 50.000 € ≤ 200.000 €
sense publicitat
Procediment
negociat > 60.000 € ≤ 100.000 €
> 200.000 € < 1.000.000 €
amb publicitat
Procediment obert*
> 100.000 € < 209.000 €, ≥ 1.000.000 € < 5.225.000
o els imports dels límits €, o els imports dels límits
vigents en cada moment vigents en cada moment
*Per a aquestes mateixes quanties es podran aplicar també, a criteri de l'òrgan
de contractació, el procediment restringit o el procediment denominat “diàleg
competitiu” en els casos establits en el TRLCSP.
2. Aquestes quanties són les establides legalment en la data d’aprovació
d’aquestes instruccions i estan subjectes a les possibles modificacions legals
posteriors que s'aplicaran de forma automàtica, i que seran actualitzades d'ofici
en aquestes instruccions perquè tinguen una adequada publicitat i efectivitat en
l’aplicació.
3. Les contractacions de la Corporació també estan subjectes al Decret llei
1/2011, del Consell de la Generalitat. En concret, en l'article 12.1 d’aquest
decret llei s'estipula que per a la subscripció de contractes de qualsevol
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naturalesa jurídica l'import dels quals siga igual o superior a la quantia que s’hi
indique (la quantia vigent és de cinc milions d'euros), els ens necessitaran
l'autorització del Consell, que haurà de ser obtinguda abans de la iniciació de
l'expedient. En els contractes que haja autoritzat, també n’haurà d’autoritzar la
resolució.
Anualment, es podrà fixar en la llei de pressupostos de la Generalitat la quantia
a partir de la qual serà necessària l'autorització per a subscriure contractes de
les persones titulars de les conselleries a les quals els ens es troben adscrits. A
falta d'aquesta previsió, la quantitat a partir de la qual serà necessària
l’autorització esmentada serà la que, si és el cas, establisca la persona titular
de la conselleria d'adscripció de l'ens, que no podrà ser inferior a un terç de la
quantitat que haja de ser autoritzada pel Consell.
4. Amb caràcter previ a la licitació de tot contracte subjecte a les instruccions
elaborades, s'exigirà que s'elabore una memòria en què es justifique amb
precisió la naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb
el contracte, la idoneïtat d'aquest 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.
Article 8. Capacitat de contractar
1. Podran contractar amb la Corporació les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat d'actuar, que no
estiguen incurses en una prohibició per a contractar de les previstes en la llei o
en aquestes instruccions i que acrediten la seua solvència econòmica,
financera i tècnica o professional o que, en els casos en què així ho exigisquen
aquestes instruccions, es troben degudament classificades.
2. Els empresaris o empresàries hauran de disposar de 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.
Article 9. Duració dels contractes
1. La duració dels contractes que subscriga la Corporació haurà d'establir-se
tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del
finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la seua
realització. El contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que
les seues característiques romanguen inalterables durant el període de duració
d'aquestes i que la concurrència per a l’adjudicació haja sigut realitzada tenint
en compte la duració màxima del contracte, incloent-hi els períodes de
pròrroga.
Els contractes de serveis tindran una duració inicial màxima d'un any, i podran
ser prorrogats un any més. No obstant això, si les especials condicions de
contractació ho aconsellen, podran establir-se per períodes inicials superiors a
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l'any, sempre que no supere el termini màxim de vigència de tres anys, d'acord
amb les condicions i els límits establits en les normes pressupostàries
d'aplicació. En aquest cas, el contracte podrà preveure que siga prorrogat
sempre que la duració total del contracte, incloent-hi les pròrrogues, no
sobrepasse els sis anys i que les pròrrogues no superen, aïllades o
conjuntament, el termini fixat originàriament.
No obstant això, els contractes estan condicionats a la vigència del contracte
programa de la Corporació, la duració inicial de la qual és de tres anys. Per
consegüent, la duració inicial dels contractes no podrà superar el termini de
finalització del contracte programa esmentat, i les possibles pròrrogues estaran
condicionades a la pròrroga d’aquest o a la signatura d’un nou contracte
programa que hi done cobertura pressupostària.
La duració dels contractes menors no podrà superar l'any ni ser objecte de
pròrroga.
2. En els contractes que, per la seua naturalesa o condicions, ho accepten,
s'incorporaran clàusules que en justifiquen la modificació o, fins i tot, la
resolució per una manca sobrevinguda i no prevista de fons per a atendre les
obligacions que se’n deriven o per l'establiment d'un límit de despesa inferior en
els exercicis futurs compromesos.
3. Per a la modificació dels contractes caldrà ajustar-se als supòsits i límits
establits en el TRLCSP per a les administracions públiques.
Article 10. Supòsits d'urgència i emergència
La Corporació podrà seguir la tramitació abreujada dels expedients de
contractació quan concórreguen els supòsits d'urgència i emergència previstos
en els articles 112 i 113 del TRLCSP
Article 11. Clàusules socials i mediambientals en la contractació
1. La Corporació preveurà clàusules socials i de protecció del medi ambient en
la seua activitat contractual en els termes que preveu l’article 42 de la Llei
6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i
televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.
2. En l'establiment de les clàusules socials serà aplicable l'Acord de 27 de març
de 2015, del Consell (DOCV núm. 7498, de 3 de maig), pel qual s'estableixen
directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de
subvencions de l'Administració de la Generalitat.
3. Així mateix, hi serà aplicable l'Acord de 4 d'agost de 2016, del Consell, pel
qual s'aprova la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat
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social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector
públic.

TÍTOL II
PRINCIPIS DE LA CONTRACTACIÓ
Article 12. Publicitat i concurrència
1. Els anuncis de licitació, d'adjudicació i de formalització de contractes, amb
les excepcions previstes en aquest article, es publicaran en el Perfil del
Contractant de la Corporació, en la Plataforma de Contractació de la
Generalitat i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Addicionalment, la Corporació, quan ho estime pertinent per a aconseguir
donar una major difusió als anuncis, podrà inserir-los en uns altres mitjans de
publicitat.
2. Amb caràcter general, la licitació de contractes s'iniciarà mitjançant la
publicació de l'anunci de licitació i el plec de condicions en el Perfil del
Contractant, en la Plataforma de Contractació de la Generalitat (la
documentació mencionada es podrà descarregar des d’aquests pàgines web) i
en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
La publicitat no serà aplicable:
1) Als contractes menors.
2) Als procediments negociats sense publicitat per no superar el valor
estimat de 60.000 euros.
3) Als supòsits inclosos en causa d'exclusió de publicitat d'acord amb el
que estableix l'apartat 4 d'aquest article.
No obstant això, podrà donar-se també publicitat a expedients el valor estimat
dels quals no siga superior a 60.000 euros, quan ho considere convenient
l'òrgan de contractació.
3. Els anuncis de licitació es faran seguint els models proporcionats pels
organismes corresponents (Plataforma de Contractació, DOGV, BOE, DOUE,
etc.). Els anuncis inclouran en el Perfil del Contractant de la Corporació, com a
mínim, la informació següent:
a) Identitat de l'entitat contractant.
b) Òrgan de contractació.
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c) Tipus de procediment d'adjudicació, amb indicació del supòsit de
procediment obert si l'adjudicació es realitzarà mitjançant criteri únic o
múltiple.
d) Identificació del contracte: objecte.
e) Preu de licitació i valor estimat.
f) Termini de duració del contracte i eventuals pròrrogues.
g) Forma d'accés als plecs i documentació complementària de la licitació.
h) Data de publicació de la licitació.
i) Termini de presentació de les proposicions, amb indicació de la data i
l’hora límits per a presentar-les.
j) Lloc i adreça on s’han de presentar les ofertes.
k) Lloc on es poden realitzar les consultes.
l) Dades d'obertura de les ofertes, amb indicació de l’adreça, la localitat i la
data i hora d'obertura de la proposició econòmica.
No obstant això, si en la data de l’anunci no es poden fixar les dades relatives a
l'obertura de la proposició econòmica per dependre del temps que es necessite
per a valorar les ofertes tècniques i per a emetre els informes corresponents,
quan aquelles siguen conegudes, es publicaran en el Perfil del Contractant de
la Corporació, en la Plataforma de Contractació de la Generalitat i en la
Plataforma de Contractació del Sector Públic, i es comunicaran, a més, als
licitadors i als candidats.
m) Quan es tracte de contractes l'adjudicació dels quals es realitze pel
procediment obert, inclourà la possibilitat, si és el cas, de la presentació
de variants o de millores.
n) 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
ho justifique degudament en l'expedient l'òrgan de contractació, els supòsits
previstos en els articles 170, lletres c, d, e, f i g; 171, lletres b i c; 173, lletres a,
b, c, d i e, i 174, lletres b, c i d, del TRLCSP.
5. Es publicarà la decisió d'adjudicació de tots els contractes, excepte els que
siguen menors. La decisió contindrà els punts següents:
a) identificació de l'entitat contractant
b) identificació del contracte
c) data del contracte
d) empresa contractista
e) import del contracte.
No obstant això, tots els contractes i les seues incidències, excepte els
contractes menors d’obres amb una quantia inferior a 9.000 euros, IVA exclòs, i
la resta de contractes menors amb una quantia inferior a 3.000 euros, IVA
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exclòs, s’hauran d'inscriure en el registre de contractes dependent de la Junta
Superior de Contractació Administrativa.
6. En el cas que no siga necessari donar publicitat a la licitació, serà necessari
sol·licitar almenys tres ofertes i donar publicitat a l'adjudicació. En el cas dels
contractes menors, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional
segona de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió
administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, per a l'adjudicació
dels contractes menors d'obres d'import igual o superior a 30.000 euros, IVA
exclòs, i la dels restants contractes menors (serveis i subministraments)
d'import igual o superior a 6.000 euros, hauran de sol·licitar-se almenys tres
ofertes, sempre que això siga possible. Les ofertes no podran sol·licitar-se a
empreses que pertanguen a un mateix grup, és a dir, les que es troben en
algun dels supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç. A aquests efectes, les
empreses hauran d'acompanyar, juntament amb l'oferta, si és el cas, una
declaració del grup empresarial a què pertanguen i de les empreses que
l’integren, i serà necessari que la selecció de l'oferta, en igualtat de condicions,
recaiga sobre la de menor preu.
7. En el procediment negociat sense publicitat, les invitacions es cursaran de
forma telemàtica i se’n deixarà constància en l'expedient.
8. La Corporació podrà limitar el nombre de candidats a un nivell adequat, a
condició de fer-ho de manera transparent i no discriminatòria. En tot cas, el
nombre de candidats preseleccionats haurà de respondre a la necessitat
d'aconseguir una competència suficient. La limitació esmentada estarà subjecta
a les regles previstes, per al procediment restringit, en els articles 162 i
següents del TRLCSP. El nombre mínim d'empresaris que hi poden ser invitats
no podrà ser inferior al previst en el TRLCSP.
Article 13. Transparència
El principi de transparència comporta els aspectes següents:
1. La possibilitat que els que participen en la licitació puguen conéixer
prèviament les normes aplicables al contracte que es pretén adjudicar,
així com tindre la certesa que aquestes normes s'apliquen igual a totes
les empreses.
2. La necessitat que els terminis siguen suficients i raonables per a la
presentació de les ofertes, de manera que permeten a les empreses
realitzar una avaluació adequada d’aquestes i esmenar-ne les
deficiències, i que l’òrgan de contractació puga valorar les ofertes, elevar
la proposta d'adjudicació i realitzar l’adjudicació. Els terminis es fixaran,
cas per cas, en l'anunci de licitació, i caldrà respectar les indicacions
següents:
a. Excepte en els casos de declaració de tramitació d'urgència i
d'emergència, es respectaran com a mínims els terminis legals
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establits en el TRLCSP, perquè els licitadors presenten les seues
proposicions des de la publicació de l'anunci en el Perfil del
Contractant o en uns altres mitjans addicionals, o des de la
invitació als contractants en el cas de procediment negociat sense
publicitat. Aquests terminis mínims són 26 dies en els contractes
d'obres i 15 dies en els contractes de serveis i subministraments,
que podran ser ampliats en funció de les característiques de la
contractació, i que s’establiran en l’anunci corresponent.
b. Excepte menció expressa, tots els terminis indicats en aquestes
instruccions s'entendran com a dies naturals. Si l'últim dia de
termini és dissabte, diumenge o festiu, quedarà prorrogat al
següent dia laboral.
c. Els terminis per a esmenar defectes formals seran d'un mínim de
tres dies hàbils des de la notificació, de conformitat amb l’article
81 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions
púbiques.
3. La fixació en els plecs de condicions dels criteris aplicables per a la
valoració de les ofertes i l’adjudicació del contracte.
4. La determinació clara i concisa de l'òrgan a què correspon efectuar la
proposta d'adjudicació i l'adjudicació del contracte, que s'indicarà
expressament en el plec de cada expedient de contractació.
Article 14. Confidencialitat
1. L'òrgan de contractació de la Corporació haurà de respectar la
confidencialitat de la informació i de la documentació que siga qualificada així
pels licitadors, i en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes
confidencials de les ofertes, en els termes que preveu l’article 140 del TRLCSP.
2. La mateixa obligació correspon al contractista respecte de la informació a
què tinga accés en ocasió de l'execució del contracte i de la que se li haja
donat aquest caràcter en els plecs o en el contracte, o de la que, per la seua
naturalesa, haja de ser tractada així. Aquest deure es mantindrà durant el
termini de cinc anys des del coneixement d'aquella informació, llevat que el plec
o els contractes n’establisquen un altre de major.
Article 15. Igualtat i no-discriminació
En observança dels principis dels principis d'igualtat i no-discriminació, la
Corporació se subjectarà a les previsions següents:
1. Igualtat d'accés per als operadors econòmics de tots els estats membres
de la Unió Europea. La Corporació no imposarà cap condició que
supose una discriminació directa o indirecta per als 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 una sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o de
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representants per a les seues operacions, i que estiguen inscrites en el
Registre Mercantil.
2. La descripció no discriminatòria de l'objecte del contracte. La descripció
no farà referència a una fabricació o procedència determinades, ni es
referirà a una marca, una patent, un tipus, un origen o una producció
determinats, excepte si una referència d'aquest tipus està justificada per
a informar clarament sobre l'objecte del contracte i va acompanyada de
la menció “o equivalent”.
3. El reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes. Si s'exigeix
a les empreses licitadores la presentació de certificats, títols o un altre
tipus de documentació justificativa, hauran d'acceptar-se els documents
procedents d'uns altres estats membres que oferisquen garanties
equivalents.
4. La proscripció de facilitar, de forma discriminatòria, informació que puga
proporcionar avantatges a determinades empreses licitadores respecte
de la resta.

TÍTOL III
ÒRGANS DE GESTIÓ I CONTRACTACIÓ, I RECURS ESPECIAL
Article 16. Òrgans de gestió
Fins que no siga aprovada i estiga en funcionament l'estructura administrativa
de la Corporació, totes les funcions de gestió correspondran a la Direcció
d’Administració.
Article 17. Funcions de la mesa de contractació de la Corporació
La mesa de contractació és l'òrgan col·legiat de la Corporació a què correspon
valorar les ofertes, efectuar la proposta d'adjudicació i exercir la resta de
funcions previstes en el TRLCSP i en la normativa de desplegament.
Es constituirà la mesa de contractació en els contractes amb un valor estimat
superior a 60.000 euros, i en els de menor import quan així ho indique l'òrgan
de contractació. En els altres casos, la proposta d'adjudicació correspondrà a la
a la Direcció d’Administració.
Article 18. Composició de la mesa de contractació de la Corporació
1.La mesa de contractació de la Corporació estarà composta pels membres
següents:
- Presidència, que serà la persona que exercisca la Direcció d’Administració o
persona que designe en substitució.
Vocalies:
- Un/a Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa.
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- Un/a representant de la unitat que proposa el contracte.

Secretaría:
- Un/a tècnic/a jurídic/a que, a més, realitzarà les funcions d’assessorament
jurídic.
2. A les reunions de la mesa de contractació de la Corporació s’hi podran
incorporar, amb veu i sense vot, altres representants de la unitat que propose la
despesa, així com altres tècnics o tècniques designats per la Presidència quan
considere necessària la seua intervenció atesa la naturalesa de l'assumpte o
contracte que calga tractar.
Article 19. Funcionament de la mesa de contractació de la Corporació
La mesa de contractació de la Corporació actuarà d'acord amb les següents
normes de funcionament:
1. Correspon a la Presidència de la mesa establir l'ordre del dia i convocar les
seues reunions, presidir-les, dirigir els seus debats i elevar les propostes a
l'òrgan de contractació.
2. Per a la constitució vàlida de la mesa hauran d'estar presents qui exercisca
la Presidència i la Secretaria i un/a vocal.
3. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels membres assistents amb
dret de vot, i el vot de la Presidència dirimirà els empats.
4. De cada sessió se’n redactarà una acta, amb indicació de les persones que
hi hagen intervingut, els punts principals de deliberació, el resultat de la votació
i el contingut dels acords.
5. Les actes seran signades per qui ocupe la Secretaria de la mesa de
contractació de la Corporació, amb el vistiplau de la Presidència de la mesa, i
s'aprovaran en la mateixa sessió o en la posterior.
6. La Secretaria de la mesa exercirà totes les funcions administratives que
exigisquen els procediments de contractació i el funcionament de l'òrgan
col·legiat, i serà l'encarregada de la custòdia de les actes.
7. En les altres consideracions, el funcionament de la mesa de contractació de
la Corporació s'adaptarà a les normes establides respecte d'això per als òrgans
col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Article 20. Òrgan de contractació de la Corporació
1. L'òrgan de contractació de la Corporació és la seua Presidència, tal com
estableix l'article 12.3.h de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del
servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la
Generalitat, que haurà de seguir les següents regles depenent dels tipus de
negoci i de la quantia:
QUANTIA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Menys d'un milió d'euros
Presidència de la Corporació
Igual o major d'un milió i menor de cinc Presidència de la Corporació, amb
milions d'euros de caràcter plurianual l'aprovació prèvia del Consell Rector
Major de cinc milions d'euros
Presidència de la Corporació, amb
l'aprovació prèvia del Consell Rector i
l’autorització prèvia del Consell (DL
1/2011)
2. No obstant això, tal com estableix l'apartat 3 de l'article 12 del Decret llei
1/2011 del Consell, aquest podrà reclamar discrecionalment conéixer i
autoritzar qualsevol altre contracte. Al seu torn, l'òrgan de contractació de la
Corporació, a través de la Presidència de la Generalitat, podrà sol·licitar
l'esmentada autorització respecte de qualsevol contracte menor de cinc milions
d'euros que considere oportú.
Article 21. Recurs especial
1. L'òrgan competent per a resoldre el recurs especial en matèria de
contractació previst en el TRLCSP és el Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals (TACRC), que té el domicili a l’avinguda del General
Perón, 38, 28020 Madrid (<http://tribunalcontratos.gob.es>).
2. Sols es podrà interposar el recurs especial contra els actes previstos en
l'article 40.2 del TRLCSP respecte als contractes de serveis específics
enumerats en l'annex XIV de la Directiva 2014/24/UE als quals es refereix
l'apartat d de l'article 4 d’aquesta directiva, d’una quantia superior a 209.000
euros i inferior a 750.000 euros, o als límits que estiguen en vigor en cada
moment.
Disposició final. Aplicació
Aquestes instruccions seran aplicables a partir de l'endemà de ser aprovades
pel Consell Rector.
(Aquestes Instruccions han sigut aprovades pel Consell Rector amb data 17 de
novembre de 2016 i modificades amb data 21 de setembre de 2017)
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