
 

 

VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. 

 

PERFIL DE CONTRACTANT 

 

VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. (VPI) constituïx, als 
efectes previstos en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), una entitat del sector públic que té la consideració de “poder adjudicador” 
(diferent de les Administracions Públiques), de conformitat amb el que establix l’article 3.3 
de la LCSP. A més, té la consideració de “mitjà propi i servei tècnic” de l’Autoritat 
Portuària de València (article 24.6 de la LCSP). 

VPI ha de preparar i adjudicar els seus contractes no “subjectes a regulació 
harmonitzada” respectant els principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb els articles 121.2 i 175 de la 
LCSP. En aquest sentit, VPI adjudicarà els contractes mencionats d’acord amb el que 
disposen les Instruccions Internes de Contractació (IIC) que s’inserixen en la Subsecció 
Primera següent, a les quals es dóna publicitat en compliment del que preveu l’article 42 
de la LCSP.  

La preparació i adjudicació per VPI dels contractes “subjectes a una regulació 
harmonitzada”, es durà a terme de conformitat amb les regles establides en els articles 
121.1 i 174 de la LCSP.  
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SUBSECCIÓ PRIMERA 

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ 

 

Les presents IIC han sigut informades per l’Advocacia General de l’Estat (Subdirecció 
General dels Serveis Consultius) el dia 30 de setembre del 2010 (Ref. A.G. Ens Públics 
61/10, R-1008/2010) i posteriorment aprovades pel president del Consell d’Administració 
de VPI el dia 1 d’octubre del 2010, d’acord amb la delegació efectuada a favor seu pel 
Consell d’Administració en la sessió celebrada el dia 25 de març del 2009.  

1) ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ 

Les competències en matèria de contractació corresponen als òrgans següents:  

• Al Consell d’Administració, quan la quantia del pressupost de licitació siga superior a 
120.000 euros o, en el cas que la quantia siga indeterminada, quan el termini de 
duració siga superior a un any. 

• Al conseller Delegat, quan la quantia del pressupost de licitació siga igual o inferior a 
120.000 euros o, si la quantia fóra indeterminada, quan el termini de duració del 
contracte siga igual o inferior a un any. 

Els mencionats ostenten la condició d’òrgans de contractació i, entre altres funcions, els 
correspondran l’aprovació del Plec de Bases (PB) i, si és el cas, del Plec Tècnic (PT), 
l’adjudicació i formalització dels corresponents contractes, inclosa la renovació o pròrroga 
si estiguera prevista, així com la modificació, interpretació, suspensió i resolució.  

A l’efecte de delimitar la competència de l’òrgan de contractació, no es prendrà en 
consideració l’IVA. 

2) INICI I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

Amb sotmetiment a la reglamentació interna de desenrotllament que puga dictar-se a 
aquest efecte, una vegada que s’haja determinat la necessitat i oportunitat d’una obra, 
servei o subministrament, s’iniciarà el corresponent expedient, en el si del qual es 
realitzaran les operacions de control internes procedents. 
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La persona o òrgan intern designat a aquest efecte, assumirà la funció de formar i 
impulsar la tramitació de l’expedient de contractació, fins a la seua elevació a l’òrgan de 
contractació competent, a qui correspondrà adoptar l’acord d’adjudicació. Si és el cas, a 
aquesta persona o òrgan intern també li correspondrà l’elaboració dels esborranys de PB i 
PT, el contingut de la qual haurà d’ajustar-se a les IIC vigents en la data d’aprovació dels 
Plecs per l’òrgan de contractació competent. 

3) CONTINGUT DELS PLECS 

Els Plecs inclouran la regulació necessària relativa tant a la fases d’adjudicació com a les 
fases de compliment, efectes i extinció del contracte, podent incorporar una clàusula 
específica de sotmetiment a arbitratge per a solucionar les diferències que puguen sorgir 
en relació amb els efectes, compliment i extinció dels contractes que celebren, de 
conformitat amb l’article 320 de la LCSP i la Llei 60/2003, de 23 de desembre, 
d’Arbitratge.  

No serà necessària la redacció prèvia de Plecs quan, en atenció a les circumstàncies, 
queden preservats els criteris i la resta de circumstàncies que garantisquen el respecte als 
principis essencials de contractació. Tampoc serà necessària la redacció de Plecs quan 
l’adjudicació, en atenció a les circumstàncies, es produïsca de manera directa o amb 
concurrència justificadament limitada. 

No obstant això, serà necessari redactar un Plec quan pretenga adjudicar-se contractes 
de quantia superior a 50.000 euros.  

VPI podrà redactar Plecs-tipus com a mer instrument per a facilitar la redacció final dels 
PB i PT, que seran aprovats pel Consell d’Administració. Els Plecs-tipus no tindran cap 
efecte vinculant. 

En el cas que sorgisquen discrepàncies entre el contingut d’aquestes IIC i el contingut 
dels Plecs, prevaldrà allò que s’ha previst en aquelles. 

4) CONDICIONS D’APTITUD PER A CONTRACTAR AMB VPI 

Només podran contractar amb VPI les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguen plena capacitat d’obrar, no estiguen incurses en una prohibició 
de contractar, i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional, 
de conformitat amb les previsions contingudes en els articles 43 i següents de la LCSP.  
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En els Plecs es podrà exigir als empresaris que acrediten la seua solvència mitjançant 
l’oportú document de classificació. En el cas que s’exigira acreditació documental de la 
solvència, en el Plec es concretaran els documents idonis amb aquest fi, i a falta de 
previsió específica a aquest efecte, resultaran d’aplicació els mitjans previstos en els 
articles 64 a 68 de la LCSP. 

Per a acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat, els 
licitadors podran basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats d’acord amb els articles 
52, 54.1 i 56.3 de la LCSP, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
tinguen amb elles. A aquest efecte, els licitadors hauran de presentar un document que 
arreplegue una obligació jurídicament exigible de disponibilitat dels mitjans materials o 
personals externs de què pretenguen aprofitar-se per a acreditar la seua solvència.  

5) GARANTIES CONTRACTUALS 

Podrà exigir-se la constitució de garantia provisional i/o definitiva, així com el règim per a 
la seua devolució, atenent per a això a les característiques del contracte i de conformitat 
amb l’article 92 de la LCSP. 

6) PROPOSICIONS DELS INTERESSATS I LA SEUA OBERTURA 

Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al que preveu els Plecs i la seua 
presentació suposa l’acceptació incondicionada i el coneixement ple dels corresponents 
Plecs i de les presents IIC. 

Els licitadors formularan les seues proposicions dins del termini establit amb aquest fi en 
l’anunci de licitació. Excepte causa justificada, el termini no serà inferior a quinze dies 
naturals, a comptar des de la inserció de l’anunci en el Perfil de Contractant.  

Podran presentar-se les proposicions en el registre de documents de VPI o remetre’s per 
correu certificat urgent amb justificant de recepció dins del termini d’admissió d’ofertes, si 
bé el licitador haurà de justificar la imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i 
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama en el 
mateix dia. També podrà anunciar-se per correu electrònic, si bé en aquest últim cas 
només si tal possibilitat s’admet expressament en el PB corresponent.  

Transcorreguts tres dies naturals sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà 
admesa en cap cas, encara que es reba efectivament amb posterioritat.  
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No obstant això, si hi hagueren raons d’urgència, podrà excloure’s en el PB la possibilitat 
d’utilitzar la modalitat de presentació per correu. 

La retirada injustificada de la proposició generarà la pèrdua de la garantia provisional en el 
cas que en el PB s’haguera previst la constitució de la dita garantia per a poder participar 
en el procediment de licitació en qüestió. S’entendrà injustificada, entre altres, la retirada 
que pretenga fonamentar-se en error en la formulació de l’oferta.  

Un mateix licitador no podrà formular, individualment o conjuntament, més d’una oferta en 
un mateix procediment de licitació. S’admetran ofertes realitzades per distintes empreses 
pertanyents a un mateix Grup empresarial. 

Les proposicions econòmiques seran secretes i haurà de preservar-se’n el contingut fins a 
la seua obertura en acte públic convocat a aquest efecte. 

L’òrgan de contractació o la persona o conjunt d’elles designades per aquell amb aquest fi 
(d’ara en avant, “Òrgan d’Assessorament i Suport”) procedirà, en primer lloc, a l’obertura 
del sobre en el qual es continga la documentació administrativa i decidirà sobre l’admissió 
de les proposicions. En el cas que detecte defectes esmenables, concedirà un termini no 
superior a 5 dies naturals. En cap cas podrà atorgar-se termini d’esmena per a permetre 
el compliment material tardà de requisits impostos al licitador.  

En la data en què s’assenyale a aquest efecte en el propi Plec o en l’anunci que 
s’inserisca en el Perfil de Contractant, es procedirà en acte públic a l’obertura de les 
proposicions econòmiques. 

En l’acte públic d’obertura no s’admetrà la presentació de documents que no hagueren 
sigut entregats durant el termini d’admissió d’ofertes o, si és el cas, durant el termini 
atorgat per a l’esmena de defectes. 

7) ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES 

7.1.- Els contractes podran adjudicar-se atenent a un criteri de valoració, i en aquest cas 
només podrà ser el preu, o a diversos criteris de valoració. En els Plecs es denominaran, 
respectivament, Subhasta i Concurs. Atenent als criteris establits en el corresponent Plec, 
el contracte haurà d’adjudicar-se a la millor oferta que complisca els requisits exigits a 
aquest efecte. Igualment, en els Plecs s’establirà si s’utilitza el procediment obert, 
restringit, negociat o diàleg competitiu. 
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En la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació podrà ser assistit per l’Òrgan 
d’Assessorament i Suport, la funció de la qual serà d’assessorament i, si és el cas, 
proposta.  

Els acords d’exclusió de licitadors hauran de publicar-se en el Perfil de Contractant i 
notificar-se personalment als licitadors exclosos. 

Com a excepció, podran adjudicar-se els contractes de manera directa sense necessitat 
convocar prèvia licitació (o amb una publicitat limitada) en els mateixos supòsits en què 
siga aplicable tal possibilitat a les Administracions Públiques i/o a l'Autoritat Portuària de 
València de la qual depén i és "mig propi VPI". 

En els Plecs podran establir-se criteris objectius per a considerar inicialment concurrent 
una oferta desproporcionada, supòsit en què se sol·licitarà al licitador els oportuns 
aclariments sobre la consistència de la seua oferta i la viabilitat efectiva de la seua 
execució. L’òrgan de contractació decidirà el que corresponga en funció del resultat del dit 
tràmit. 

7.2.- L’òrgan de contractació classificarà, per orde decreixent, les proposicions 
presentades i admeses, atenent als criteris previstos en el Plec. Es puntuaran primer els 
criteris que requerisquen una valoració (subjectius), i després de donar-li publicitat a 
través del Perfil de Contractant al resultat obtingut, es puntuaran els criteris que no 
exigisquen valoració per ser d’aplicació automàtica (objectius). Es requerirà al licitador 
que haja presentat l’oferta més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils a 
comptar del següent a aquell en què haguera rebut el requeriment, presente la 
documentació requerida en el Plec, entre la qual es trobarà necessàriament la següent: 

- Certificació positiva expedida per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en 
què es continga genèricament el compliment dels requisits establits en l’article 13 del 
RGLCAP. 

- Original o còpia compulsada de l’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques en 
l’epígraf corresponent, sempre que exercisca activitats subjectes al dit impost, en 
relació amb les quals realitze a la data de presentació de la seua proposició, referida a 
l’exercici corrent, o l’últim rebut, completat amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat impost o, si estiguera exempt, 
indicant la causa d’exempció acompanyat de document acreditatiu si és el cas.  
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- Justificant de constitució de la garantia definitiva si s’haguera exigit en el Plec. 

- Certificació positiva expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social.  

- La documentació que acredite els mitjans materials i personals compromesos en 
l’oferta, en el cas que així s’haguera previst en el Plec d’acord amb el que establix 
l’article 53.2 de la LCSP. 

- Si el licitador es va comprometre a la contractació de persones en situació d’exclusió 
social, haurà de presentar igualment en l’esmentat termini: informes dels serveis 
socials públics competents acreditatius de la dita situació, contractes de treball i 
documents de cotització a la  Seguretat Social. 

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte, si procedira, dins dels cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació anteriorment assenyalada. La seua resolució 
haurà de ser motivada, es notificarà als licitadors i es publicarà en el Perfil de Contractant. 

La notificació haurà de contindre, en tot cas, la informació necessària que permeta al 
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la 
decisió d’adjudicació. En particular expressarà els punts següents: 

a) En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les 
quals s’haja desestimat la seua candidatura. 

b) Amb respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma 
resumida, les raons per les quals no s’haja admés la seua oferta. 

c) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la 
proposició de l’adjudicatari determinants de què haja sigut seleccionada l’oferta 
d’aquest amb preferència a aquelles que hagen presentat els altres licitadors les ofertes 
dels quals hagen sigut admeses. 

Serà aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat continguda en 
l’article 137 de la LCSP. 

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la 
recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l’adreça 
que els licitadors o candidats hagueren designat en presentar les seues proposicions, en  
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els termes establits en l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als Serveis Públics. No obstant això, el termini per a considerar rebutjada la 
notificació, amb els efectes previstos en l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, serà de cinc dies. 

7.3.- De no emplenar-se adequadament en el termini assenyalat el requeriment de 
documentació realitzat a qui haguera presentat la millor oferta, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seua oferta, procedint-se en aquest cas a demanar la mateixa documentació 
al licitador següent, per l’orde en què hagen quedat classificades les ofertes. 

7.4.- L’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari per a la formalització del contracte. 
Aquest s’entendrà perfeccionat amb la seua formalització. 

Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme a 
l’article 310.1 de la LCSP, la formalització no podrà efectuar-se abans que transcórreguen 
quinze dies hàbils des que es remeta la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats. Transcorregut aquest termini sense que s’haguera interposat recurs que 
comporte la suspensió de la formalització del contracte, l’òrgan de contractació requerirà a 
l’adjudicatari perquè formalitze el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar 
des del següent a aquell en què haguera rebut aquest requeriment. De la mateixa manera 
es procedirà quan l’òrgan competent per a la resolució del recurs haguera alçat la 
suspensió. 

Si el contracte no fóra susceptible de recurs especial conforme a l’article 310.1 de la 
LCSP, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se no més tard dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats. 

No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense formalització prèvia, excepte en els 
casos de tramitació d’emergència previstos en l’article 97 de la LCSP. 

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’haguera formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, l’òrgan de contractació podrà acordar la confiscació sobre la garantia 
definitiva de l’import de la garantia provisional que, si és el cas, s’haguera exigit. 

D’acord amb el que preveu l’article 138 de la LCSP, la formalització dels contractes no 
subjectes a una regulació harmonitzada haurà d’anunciar-se en el Perfil de Contractant,                   
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excepte quan es tracte de contractes menors (d’acord amb la qualificació dels mateixos 
continguda en la LCSP). En els contractes de serveis compresos en les categories 17 a 
27 de l’annex II i de quantia igual o superior a l’assenyalada en l’article 138.3 de la LCSP, 
l’òrgan de contractació comunicarà l’adjudicació a la Comissió Europea, indicant si estima 
procedent la seua publicació. Quan la quantia del contracte siga igual o superior a 
100.000 euros (o la quantia que en cada moment s’establisca en l’article 138.2 de la 
LCSP) o, en el cas de contractes de gestió de serveis públics, quan el pressupost de 
despeses de primer establiment siga igual o superior al dit import o el seu termini de 
duració excedisca de cinc anys, haurà de publicar-se, a més, en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en els respectius Diaris o Butlletins Oficials de les comunitats autònomes o de 
les províncies, un anunci on es done compte de la dita formalització, en un termini no 
superior a quaranta-huit dies a comptar des de la data de la mateixa.  

Quan es tracte de contractes subjectes a regulació harmonitzada l’anunci haurà d’enviar-
se, en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, al «Diari Oficial de la Unió Europea» i 
publicar-se en el «Boletín Oficial del Estado». 

L’òrgan de contractació podrà no publicar determinada informació relativa a l’adjudicació i 
formalització del contracte, justificant-ho degudament en l’expedient. 

7.5.- Podrà declarar-se desert el procediment de licitació en aquells casos en què no 
s’hagen presentat ofertes, quan aquestes no siguen admissibles o quan, a juí de l’òrgan 
de contractació, motivadament no satisfacen les necessitats VPI.  

Amb independència d’això, l’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del 
contracte o desistir per raons justificades del procediment de licitació inacabat. La decisió 
es publicarà en el Perfil de Contractant i es notificarà personalment als licitadors que 
hagueren presentat oferta, acompanyant-los la resolució completa per la qual s’adopte 
aquest acord. La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del procediment 
només podran acordar-se per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació. 

En casos d’emergència, l’òrgan de contractació competent podrà adjudicar el contracte 
directament, encara que no haja arribat a formar-se expedient de contractació. S’entendrà 
com a casos d’emergència, per exemple, aquells esdeveniments catastròfics que 
raonablement hagen d’afrontar-se amb absoluta immediatesa.  

7.6.- Contra l’acord d’adjudicació podran interposar-se els recursos o reclamacions 
següents: 

PERFIL DE CONTRATANTE E IIC DE VPI 
Avenida Muelle del Turia, s/n.  Edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia.  
C.P. 46024 Valencia. 
 



 

- Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme a 
l’article 310.1 de la LCSP, podrà interposar-se, potestativament i per persona legitimada, 
el recurs especial que es regula en els articles 310 i ss. De la LCSP, dins del termini de 15 
dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació. La interposició del recurs implicarà 
automàticament la suspensió de la tramitació de l’expedient de contractació. El dit recurs 
es tramitarà d’acord amb el que preveu els esmentats preceptes legals i es resoldrà, 
atenent a la condició com “mitjà propi o servei tècnic” de l’Autoritat Portuària de València, 
pel Tribunal Administratiu central de Recursos Contractuals adscrit al Ministeri d’Economia 
i Hisenda o el Tribunal que el substituïsca o se li atribuïsquen les competències a aquest 
efecte. La resolució per la qual es resolga el recurs especial serà susceptible 
d’impugnació davant de la jurisdicció contenciós-administrativa d’acord amb el que 
disposa l’article 21 de la LCSP. 

- Si el contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme 
a l’article 310.1 de la LCSP, podrà, potestativament, presentar-se una reclamació davant 
de l’òrgan de contractació en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de 
l’acord d’adjudicació. El recurrent podrà entendre denegada la reclamació si transcorre un 
mes sense haver rebut contestació. Contra la resolució d’aquesta reclamació o 
directament contra l’acord d’adjudicació, l’interessat podrà accedir davant de la jurisdicció 
ordinària en els termes que preveu l’article 21 de la LCSP. 

8) COMPLIMENT, EFECTES I RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES 

El contracte adjudicat es regirà pel que preveu els Plecs, en les presents IIC i per les 
normes de dret privat que siguen aplicables. En el PB s’arreplegaran les causes d’extinció 
del contracte i els seus efectes. 

El contracte no podrà cedir-se pel contractista excepte amb l’autorització prèvia per escrit 
de l’òrgan de contractació. A aquest efecte, hauran de facilitar-se les dades rellevants del 
potencial cessionari, a fi de comprovar si complix els requisits de solvència exigits en el 
PB. Una vegada comprovat que reunix la solvència suficient, l’òrgan de contractació 
decidirà discrecionalment si autoritza o no la cessió, tenint en compte per a això la 
necessària confiança que ha d’existir entre entitat contractant i contractista. 

En el PB podrà preveure’s l’admissibilitat de subcontractació, que en cap cas podrà 
afectar totes les prestacions del contracte. En defecte de previsió expressa en el PB, 
l’adjudicatari podrà subcontractar fins a un 60 per 100 de l’import total del contracte.  
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La identificació fefaent dels subcontractistes haurà de comunicar-se prèviament a l’òrgan 
de contractació, que podran ser vetats justificadament dins dels 5 dies naturals següents a 
la data de recepció de la comunicació. 

En cas de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, el contracte prosseguirà amb 
l’entitat resultant sempre que acredite solvència suficient, la qual cosa haurà de ser valorat 
per l’òrgan de contractació. 

L’òrgan de contractació podrà introduir modificacions en el contracte quan resulte justificat 
per a atendre causes imprevistes o sobrevingudes. El contractista estarà obligat a 
executar-les sempre que no afecten les condicions essencials del contracte i el seu import 
acumulat no excedisca del 20 per 100 del preu primitiu del contracte. Si el modificat 
incloguera noves unitats, les parts negociaran els preus contradictoris, i si no hi haguera 
acord, el contractista quedarà alliberat de l’execució, podent VPI executar-les directament 
o contractar la seua execució amb tercers. 

L’òrgan de contractació competent, per raons justificades, podrà suspendre, totalment o 
parcialment, l’execució del contracte, sense perjuí de la compensació que, si és el cas, 
poguera correspondre al contractista quan la dita suspensió no li fóra imputable. 

9) PUBLICACIONS EN EL PERFIL DE CONTRACTANT 

Es publicaran o s’inseriran en el Perfil de Contractant: 

• Les modificacions de les IIC, que produiran efectes a partir de la inserció efectiva en el 
Perfil de Contractant. 

• L’anunci de la convocatòria de les licitacions dels contractes l’import del qual supere 
els 50.000€. sense perjuí del que preveu la Instrucció 13a (especialitats de 
l’adjudicació de contractes sotmesos a una regulació harmonitzada) de les presents 
IIC. Seran voluntàries publicacions addicionals en altres llocs, com ara periòdics o 
butlletins oficials.  

• Els Plecs corresponents quan procedisca publicar l’anunci de licitació en el Perfil de 
Contractant. No obstant això, podrà comunicar-se en l’anunci que la documentació en 
suport físic (paper o informàtic) es posarà a disposició dels licitadors interessats, amb 
el pagament previ, si és el cas, de l’import que s’haguera establit a aquest efecte. 
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• Qualsevol acord o decisió, de tràmit o no, adoptat en el si dels procediments de 
licitació la convocatòria del qual haguera sigut anunciada prèviament en el Perfil de 
Contractant, servint d’aquesta manera el Perfil de Contractant de tauler d’anuncis. En 
particular, encara que no sols, es publicaran en el Perfil de Contractant les 
adjudicacions, sense perjuí que hagen de notificar-se també personalment als  
licitadors. A més, es publicarà la formalització del contracte en els termes que preveu 
la Instrucció 7.4 anterior. 

S’establiran mecanismes per a deixar constància de la data d’inserció i retirada de 
cada anunci, informació que estarà a disposició dels que demostren un interés legítim 
en la seua obtenció. 

10)  SISTEMES PER A LA RACIONALITZACIÓ TÈCNICA DE LA 
CONTRACTACIÓ 

VPI podrà utilitzar sistemes per a la racionalització de la contractació d’acord amb el que 
preveu l’article 179 i concordants de la LCSP. A aquest efecte, podrà subscriure 
contractes marcs, establir sistemes dinàmics de contractació, centrals de compres o 
subhastes electròniques, d’acord amb el que en cada cas es preveja en els corresponents 
Plecs i sempre amb els límits que dimanen del que disposa l’al·ludit article 179 de la 
LCSP.  

11) DISPOSICIONS GENERALS  

Els terminis establits per dies en les presents IIC i en els Plecs, llevat que expressament 
assenyalen una altra cosa, hauran d’entendre’s com a dies naturals i es computaran 
d’acord amb les regles previstes en l’article 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC).  

Els imports establits en els Plecs, llevat que expressament s’assenyale una altra cosa, 
s’entendran que no inclouen l’IVA. 

Podran aprovar-se reglaments interns de funcionament en l’àmbit de la contractació. 
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12)  EFECTES I ENTRADA EN VIGOR DE LES IIC 

Els PB i PT hauran d’ajustar-se necessàriament a les IIC vigents en el moment d’aprovar-
se els dits Plecs per l’òrgan de contractació competent. 

Les modificacions de les IIC hauran de ser aprovades seguint el procediment aplicable i 
s’inseriran immediatament després de l’aprovació en el Perfil de Contractant de VPI, 
moment a partir del qual desplegaran els seus efectes. 

13) ESPECIALITAT EN LA PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES 
“SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA” 

Tenint en compte l’actual condició de VPI com a poder adjudicador (diferent de les 
Administracions Públiques), per a la preparació i adjudicació dels contractes “subjectes a 
una regulació harmonitzada”, se seguiran les regles establides en els articles 121.1 i 174 
de la LCSP respectivament.  


