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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l’activitat economicofinancera dels partits 
polítics, que modifica la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, 
estableix una nova redacció a la Disposició Addicional Tretzena que, en relació amb el  Règim de 
contractació dels partits polítics, preveu:

“Els procediments de contractació dels partits polítics s’inspiraran en els principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, sen-
se perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i de la confidencialitat quan sigui 
procedent.

El partit polític haurà d’aprovar unes instruccions internes en matèria de contractació 
que s’adequaran al previst en l’apartat anterior i hauran de ser informades abans de la 
seva aprovació per l’òrgan al qual correspongui el seu assessorament jurídic.  Aquestes 
instruccions s’hauran de publicar  en la pàgina web del partit polític”.

El Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya (en endavant PSC), amb l’objectiu de do-
nar compliment a l’esmentada normativa i segons els termes establerts a l’article 84 dels Estatuts 
del PSC, ha aprovat amb data 19 de juny de 2021, les presents Instruccions Internes de Contracta-
ció (en endavant IIC) que s’ajusta als indicats principis i que seran d’obligat compliment en tots els 
àmbits de l’organització.

Aquestes Instruccions Internes de Contractació han estat informades pels Serveis Jurídics del PSC, 
complint amb el previst a la citada Llei Orgànica i seran publicades en la pàgina web del PSC. 

1. OBJECTE

Constitueix l’objecte d’aquestes IIC complir amb l’article 84 dels Estatuts del PSC i adequar els 
procediments de contractació del PSC d’acord amb la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics.

Les IIC seran aplicables als contractes d’obres, subministraments i serveis del Partit amb la finalitat 
de garantir els principis  de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació, sens perjudici del respecte a l’autonomia de la voluntat i, quan procedeixi, la confi-
dencialitat.

Les presents IIC constaran publicades en la pàgina web del Partit per a coneixement de les ma-
teixes per tota persona física o jurídica que tingui interès o intenció de contractar amb el PSC.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Les IIC seran d’aplicació als contractes onerosos d’obres, subministraments i serveis formalitzats 
pel PSC.

Les presents IIC no seran d’aplicació als procediments d’adjudicació dels contractes realitzats pel 
PSC que tinguin un import igual o inferior a 1.000 €. 

3. CONTRACTES EXCLOSOS

A títol enunciatiu, queden exclosos els següents:
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3.1. Els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics 
anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals, excepte  aquells que 
recaiguin sobre programes d’ordinador i hagin de ser qualificats com a contractes de subminis-
traments o serveis.

3.2. Els contractes relatius a serveis d’arbitratge i conciliació.

3.3. L’emissió, compra, venda i transferència de títols o d’altres instruments financers, en particular, 
les transaccions per a obtenir diners o capital i les operacions de tresoreria, així com els servies 
prestats pel Banc d’Espanya.

3.4. Els contractes subjectes a la legislació laboral. El PSC aplicarà als procediments de selecció de 
personal els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació. Les convocatòries es publiquen a la pàgina web del partit. 

3.5. Els contractes declarats confidencials per l’Òrgan de Contractació.

3.6. Els convenis de col·laboració, sempre que el seu objecte no sigui el previst per a un contracte i, 
en particular, els previstos en l’article 78 dels Estatuts del PSC.

3.7. Els serveis jurídics i notarials. 

3.8. Els contractes que tinguin per objecte serveis relacionats amb processos electorals. 

4. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE ALS CONTRACTES. 

Els contractes subscrits pel PSC tenen, en tot cas, la consideració de contractes privats i es re-
geixen  per les normes de dret privat.

Els contractes privats, que formalitza el PSC i als que són d’aplicació aquestes IIC, es regeixen, 
quant a normativa, per les presents IIC en allò que respecta a la preparació i adjudicació dels con-
tractes, aplicant-se, subsidiàriament, la resta de normativa de dret privat. Respecte als efectes i 
extinció dels indicats contractes es regeixen únicament pel dret privat. 

L’ordre jurisdiccional civil i mercantil és el competent per a conèixer i resoldre qualsevol controvèr-
sia i reclamació derivada i referent a la preparació, adjudicació, formalització, efectes, compliment 
i extinció dels indicats contractes.

5. PRINCIPIS REGULADORS DE LA CONTRACTACIÓ  

L’adjudicació dels contractes als quals es refereixen les presents IIC s’ajustaran als principis de pu-
blicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

S’entendran acomplerts aquests principis sempre que s’observin les regles indicades a continuació:

5.1 PUBLICITAT

El PSC donarà als seus contractes la suficient difusió perquè qualsevol persona física o jurídica 
interessada pugui conèixer els procediments de contractació i concórrer a les licitacions. L’anunci 
es mantindrà fins a l’adjudicació del contracte. 

El PSC difondrà la informació contractual rellevant en  la seva pàgina web, ubicada al Perfil del 
contractant, sense perjudici de la utilització de qualsevol altre mitjà de publicitat addicional que 
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estimi oportú. 

Les presents IIC es publicaran en la pàgina web del Partit a disposició de tots els interessats a par-
ticipar en els procediments d’adjudicació dels contractes per elles regulades.

5.2 CONCURRÈNCIA 

El principi de concurrència s’entendrà garantit mitjançant la realització de totes aquelles actua-
cions que permetin el lliure accés, en aquells procediments que així s’estableixi, de tots aquells 
candidats capacitats per a la correcta realització de l’objecte contractual.

Perquè s’entengui garantit aquest principi de concurrència serà suficient la sol·licitud d’ofertes a 
un mínim de dos (2) candidats, sempre que sigui possible, i que estiguin plenament capacitats per 
a l’execució del contracte. 

De forma excepcional, el PSC podrà adjudicar de forma directa aquells contractes que, per raó 
del seu import així ho estableixin aquestes IIC, sense que s’entengui vulnerat el principi de con-
currència. 

5.3 TRANSPARÈNCIA 

S’entendrà que es dona degut compliment al principi de transparència quan el PSC acompleixi totes 
aquelles actuacions dirigides a donar a conèixer la seva contractació i a garantir el coneixement, 
per part de tercers, dels diferents tràmits que integren els procediments de contractació subjectes 
a aquestes IIC i en particular, als criteris de selecció i adjudicació, així com el coneixement per part 
dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva exclusió o la no adjudicació.

En especial, garantir que tots els participants en la licitació puguin tenir coneixement previ de les 
normes aplicables al contracte i que aquestes normes s’apliquin d’igual forma a tots els interes-
sats; fixar terminis adequats i suficients per a la presentació d’ofertes i la possibilitat d’esmenar la 
documentació presentada i determinar els criteris objectius aplicables per a la selecció i valoració 
d’ofertes i adjudicació del contracte que permetin als interessats avaluar, i per esmenar, donat el 
cas, la documentació presentada.

Per complir amb aquest principi, el PSC difondrà a la seva pàgina web la informació relativa als 
seus procediments de contractació. 

5.4 CONFIDENCIALITAT 

El principi de confidencialitat s’entendrà complert mitjançant el compromís, per part del PSC i dels 
seus òrgans de contractació i persones que intervinguin en els procediments de contractació, de 
no divulgar la informació facilitada pels licitadors que aquests hagin designat com a confidencial. 
En particular, es tindrà en especial consideració aquella informació relativa als secrets comercials o 
tècnics i als aspectes confidencials de les ofertes. No tindrà la consideració d’informació confiden-
cial aquella que el licitador  hagi de fer pública per a garantir els principis regulats en aquestes IIC.

Els contractistes estaran obligats a mantenir la confidencialitat de tota la informació que amb mo-
tiu de l’execució del contracte coneguin, així com dels resultats derivats d’aquest, i no podran re-
produir-la, divulgar-la, ni revelar-la a tercers ni durant el procés de licitació, ni després del mateix, 
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ni durant la vigència del contracte ni amb posterioritat a la seva finalització, i serà  suficient que el 
PSC indiqui l’exigència de tal confidencialitat, consti o no en els plecs de bases contractuals o en el 
contracte, o que la seva pròpia naturalesa,  hagi de ser tractada com a confidencial.

5.5 IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ 

Les presents IIC hauran de garantir la igualtat de tracte de tots els licitadors i la no discriminació 
per cap causa o motiu, adoptant les mesures que garanteixin la imparcialitat i equitat dels proce-
diments. No es podrà dur a terme cap actuació que tingui com a finalitat afavorir uns licitadors 
enfront d’altres. En particular:

— No es podran establir prescripcions tècniques que esmentin productes d’una fabricació o 
procedència determinada o procediments especials que tinguin per objecte afavorir o perju-
dicar determinats operadors o productors, tret que aquestes prescripcions tècniques siguin 
indispensables per a l’execució del contracte.

 En aquest sentit, no es podrà fer referència a marques concretes o a un origen o procedèn-
cia determinada, ni a productors particulars, amb l’excepció que concorrin raons tècniques 
o artístiques o protecció de drets d’exclusivitat. No obstant això, s’admetran referències si 
s’acompanyen de la menció “o equivalent”.

— Hi haurà igualtat d’accés per als operadors econòmics de tots els estats membres de la Unió 
Europea. No s’imposarà cap condició que suposi discriminació directa o indirecta enfront de 
licitadors potencials d’altres estats membres de la Unió Europea.

— En cas d’exigir-se als licitadors la presentació de títols, certificats o altre tipus de documenta-
ció justificativa de les seves capacitats o solvència, els documents procedents d’altres estats 
de la unió Europea hauran d’acceptar-se, de conformitat amb el  principi de reconeixement 
mutu i reciprocitat de títols, certificats i altres diplomes, sempre que ofereixin garanties equi-
valents.

— En aquells procediments en què concorrin diversos licitadors es garantirà que tots ells dispo-
sin de la mateixa informació sobre la licitació en idèntiques condicions.

6. ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ I LES SEVES FUNCIONS

6.1 ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ CENTRAL 

— En contractes de serveis o subministraments per VE igual o superior a 15.000 € o igual o superior 
a 40.000 € en contractes d’obres serà: 

- REF 

- Cap de departament 

- Cap d’administració 

— En contractes de serveis o subministraments per VE inferior a 15.000 € o inferior a 40.000 € en 
contractes d’obres serà:

- REF
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6.2 ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ TERRITORIAL 

— En contractes de serveis o subministraments per VE igual o superior a 15.000 € serà: 

- REF 

- Secretari d’Organització i/o Finances de Federació 

- Cap d’administració 

— En contractes de serveis o subministraments per VE inferiors a 15.000 € serà:

- Secretari d’Organització i/o Finances de Federació 

— En contractes d’obres per VE inferiors a 40.000 serà:

- REF 

6.3 FUNCIONS DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

A títol enunciatiu, seran funcions de l’òrgan de contractació les següents: 

a. Aprovar l’expedient de contractació i els plecs de bases i tècnics, si escau. 

b. Valoració de les propostes. 

c. Adjudicació del contracte.

d. Resolució de l’adjudicació del contracte.

e. Interpretació del contracte. 

7. CONTRACTISTES: APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS CONTRACTISTES 

Poden contractar amb el PSC les persones naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin el compliment dels criteris 
de selecció qualitativa, com són la solvència econòmica i financera, tècnica i professional, requisits 
tots ells que hauran de reunir en el moment de finalització del termini de presentació d’ofertes. Els 
requisits mínims de solvència han d’estar vinculats a l’objecte del contracte i ser proporcionals al 
mateix.

L’acreditació de la capacitat i solvència necessària per als contractistes en els procediments d’adju-
dicació regulats en aquestes IIC, serà documental, si bé els plecs de clàusules contractuals podran 
admetre altres mitjans de prova. Així mateix, podrà exigir-se als licitadors disposar d’una determi-
nada classificació. En els supòsits en què la legislació específica ho estableixi, podrà exigir-se als 
contractistes que acreditin la seva permanència o inscripció a un determinat registre empresarial 
o professional que els habiliti per a l’exercici de l’activitat en què consisteixi la prestació del con-
tracte.

Els proveïdors i/o contractistes hauran de signar el Codi de bones pràctiques dels proveïdors del PSC. 

No es podrà formalitzar contractes amb persones sotmeses a alguna de les prohibicions de con-
tractar previstes en la LCSP.

El PSC contractarà amb proveïdors que assumeixen valors de responsabilitat social corporativa en 
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els àmbits social, ambiental i de respecte als drets humans, responsabilitat que hauran de subscriu-
re en el moment de concórrer a l’oferta. 

8. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ 

8.1 QÜESTIONS GENERALS 

8.1.1 Valor estimat i preu

En les referències relatives a límits i valors estimats dels contractes, previstes en les presents Ins-
truccions, ha d’entendre’s exclòs l’import relatiu a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) excepte que 
en els mateixos s’indiqui el contrari. Pel càlcul del valor estimat d’un contracte haurà de tenir-se en 
compte l’import total estimat inclòs qualsevol forma d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del 
contracte i la totalitat de les modificacions previstes en els plecs de bases contractuals. 

No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així 
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspongui.

En el cas que el preu licitat augmenti menys d’un 10 per cent caldrà aportar un pressupost comple-
mentari sense necessitat de fer una nova licitació. 

Un cop formalitzat el contracte i sense que hagi acabat la seva vigència, es podrà fer una revisió de 
preus pactada entre les parts. Aquesta revisió de preus no podrà superar en cap cas el 20 per cent 
de l’import establert a la licitació.

L’abonament del preu pactat als contractes se satisfarà en finalitzar la prestació. En el contracte, 
plec de bases contractuals o en el pressupost es podrà preveure la possibilitat de realitzar abona-
ments anticipats o parcials. 

8.1.2 Prohibició de participació 

Cap empleat, càrrec orgànic o càrrec públic del PSC participarà en la selecció, adjudicació o trami-
tació d’un procediment de contractació i/o contracte si aquest tingués qualsevol tipus de relació, 
parentiu o negoci amb qualsevol de les empreses que opten a l’adjudicació del contracte.

8.2  EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

8.2.1 Tramitació dels expedients de contractació ordinaris 

L’expedient de contractació contindrà, com a mínim, la informació següent: 

1. Informe del departament o secretaria sol·licitant en el qual constarà la naturalesa i extensió de 
les necessitats que es pretén cobrir, l’objecte i valor estimat. 

2. Autorització de crèdit per part de l’òrgan de contractació. 

3. Plec de bases contractuals que constaran, com a norma general, dels següents extrems:

- Objecte i característiques bàsiques del contracte.

- Pressupost.
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- Durada del contracte i, si escau, les seves pròrrogues.

- Drets i obligacions de les parts. 

- Condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic. 

- Procediment i forma d’adjudicació. 

- Documents, termini i forma per concórrer a la licitació. 

- Criteris de valoració, i, si escau, aspectes  objecte  de negociació i ponderació en cas de 
procediments de negociació. Quan s’utilitzi exclusivament un criteri per a la determinació 
de l’oferta més avantatjosa aquest  necessàriament haurà de ser el preu més baix.

- Els criteris de solvència tècnica o financera que han de ser acreditats pels licitadors, si es-
cau. 

- Sistema de revisió de preus, en el seu cas.

4. Plec de prescripcions tècniques, si escau. 

5. El nombre de licitadors mínim que cap cas podrà ser inferior a tres (3). 

La durada dels contractes ordinaris no podran superar els quatre anys, llevat de casos excepcio-
nals, degudament justificats.

Un cop aprovat l’expedient de contractació, es donarà publicitat a la licitació a la pàgina web del 
partit a través del perfil del contractant. 

El termini de presentació d’ofertes serà com a mínim de set (7) dies naturals per a contractes de 
subministraments o serveis i vint-i-cinc (25) dies naturals per a contractes d’obres des de la data 
de publicació de l’anunci. Aquest termini podrà ser ampliat si requereix l’examen de documentació 
voluminosa, prescripcions tècniques extenses o visites o consultes sobre el terreny. En tot cas, els 
licitadors hauran de tenir un termini suficientment ampli per a presentar ofertes vàlides.

Si es tractés d’un contracte d’obres, haurà d’adjuntar-se, així mateix, el pressupost de les obres, 
sense prejudici que hagi d’existir el corresponent projecte i/o llicència, quan les normes específi-
ques així ho requereixin. Haurà, a més, de sol·licitar-se el corresponent informe de supervisió quan 
el treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

No serà objecte de publicitat, ni requeriran l’elaboració de plec de bases els següents contractes, 
prèvia justificació de l’Òrgan de Contractació:

- Quan en resposta a un procediment ordinari, seguit prèviament, no s’hagi presentat cap oferta 
o cap oferta adequada, sempre que no es modifiquin substancialment les condicions originals 
del contracte.

- Quan per raons tècniques, artístiques o motius relacionats amb la protecció de drets exclusius, 
el contracte només pugui ser executat per un operador econòmic determinat o es tracti d’es-
tudis sociològics, de comunicació i enquestes.

- En casos excepcionals, quan es tracti de contractes que, per raó de les seves característiques 
no pugui determinar-se prèviament el seu preu global.

- En cas de contractes de subministrament, per als lliuraments addicionals efectuats pel pro-
veïdor inicial que constitueixi, bé una reposició parcial de subministraments o instal·lacions 
d’ús corrent o bé una extensió de subministrament o instal·lacions existents, quan un canvi de 
proveïdor obligui l’entitat contractant a adquirir material amb unes característiques tècniques 
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diferents, donant lloc a incompatibilitats o problemes desproporcionats d’utilització i manteni-
ment.

- Quan es tracti d’obres o serveis addicionals que no figurin en el projecte inicialment adjudicat, 
ni en el primer contracte formalitzat, però que resulti necessari executar a conseqüència de 
circumstàncies imprevistes, sempre que la seva execució es confiï al contractista o prestador 
de serveis que executi el contracte inicial i aquestes obres o serveis no puguin separar-se tèc-
nicament o financerament del contracte principal, sense causar greus inconvenients al PSC, o, 
en cas que encara sigui possible separar de l’execució del contracte inicial, siguin estrictament 
necessàries per al seu perfeccionament.

- En els supòsits de compres de productes d’oferta, sempre que sigui possible adquirir subminis-
traments aprofitant una oferta especialment avantatjosa que s’hagi presentat en un període 
de temps molt breu i aquest preu de compra sigui considerablement més baix a l’habitual del 
mercat.

- Quan existeixi la possibilitat de comprar mercaderies en condicions especialment avantatjo-
ses, bé a un subministrador que cessi definitivament en la seva activitat comercial, bé als sub-
ministradors o liquidadors d’una societat immersa en un procediment concursal o qualsevol 
altre que pogués desembocar en la liquidació 

8.2.2 Tramitació de l’expedient de contractació menor 

Es consideren contractes menors els contractes d’obres inferiors a 40.000 € i, quan es tracti de 
contractes de subministraments o serveis, els inferiors a 15.000 €. 

En el procediment de contractació menor s’haurà de seguir els següents tràmits:
1. Sol·licitud del departament exposant la necessitat, característiques i valor estimat de les pres-

tacions objecte de contracte. 
2. Autorització de la despesa.
3. Invitació, segons import, a proveïdors a participar i negociació de les condicions.
4. Valoració de les ofertes. 
5. Resolució a l’oferta més avantatjosa. 
6. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte. 

Per garantir els principis als quals se sotmeten aquestes instruccions, serà necessari complir amb 
els següents requisits:

- Per contractes d’obres inferiors a 40.000 € i contractes de serveis o subministraments per 
valor estimat superior a 6.000 € i inferior a 15.000 € s’hauran de sol·licitar un mínim de 3 
pressupostos. 

- Per contractes de serveis o subministraments per valor estimat inferior o igual a 6.000 € i fins 
a 3.000 € s’hauran de sol·licitar un mínim de 2 pressupostos. 

- Els contractes inferiors a 3.000 € i superior a 1.000 € podran efectuar-se mitjançant adjudica-
ció directa. 

Els contractes menors no seran objecte de publicitat ni requeriran l’elaboració de plec de bases. 
La tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació prèvia de la despesa i la incorporació de la 
factura corresponent.

Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol proveïdor o contractista amb 
capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional necessària per a la realització de la prestació. 
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La subscripció a revistes i altres publicacions, amb qualsevol suport, així com la contractació de 
l’accés a la informació continguda en base de dades especialitzades, es pot efectuar,  sigui quina 
sigui la seva quantia, d’acord amb les normes establertes per als contractes menors i amb subjecció 
a les condicions generals que apliquen els proveïdors, incloent-hi les referides a les fórmules de 
pagament.  L’abonament del preu, en aquests casos, es farà en la forma prevista en les condicions 
que regeixin aquests contractes, sent admissible el pagament amb anterioritat al lliurament o rea-
lització de la prestació, sempre que això respongui als usos habituals del mercat.

Aquest mateix tractament es donarà a aquelles contractacions o compres amb preu sotmès a ta-
rifes  o on aquest no pugui ser negociable tals com contractació d’anuncis en Butlletins Oficials, 
compra d’espais publicitaris en mitjans de comunicació o altres equivalents.

La durada dels contractes menors no podran tenir una durada superior a un any. 

8.2.3 Tramitació de l’expedient de contractació d’urgència  

Tindran la consideració de contractes urgents els que obeeixin a una necessitat inajornable o l’ad-
judicació del qual sigui necessari agilitzar per motius degudament justificats.

En aquests supòsits, el gerent i REF del Partit podrà puntualment autoritzar l’adjudicació directa 
d’un contracte sense necessitat de tramitar un expedient de contractació. Aquesta autorització 
haurà de fer constar el motiu de la urgència, així com la seva necessitat i document que justifiqui 
l’existència de crèdit suficient per a la contractació.

En el termini màxim de set (7) dies naturals s’adonarà de l’esmentat acord al secretari d’Organit-
zació.

El termini d’inici d’execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes a partir de l’adopció 
de l’acord. Si s’excedís d’aquest termini, la contractació d’aquestes prestacions requerirà la trami-
tació d’un procediment ordinari.

  

9. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

Els procediments de contractació ordinària podran ser adjudicats pel procediment negociat o res-
tringit. 

En el procediment negociat es podrà consultar i negociar les condicions dels contractes amb dife-
rents contractistes de l’elecció del PSC. El Partit pot seleccionar l’oferta més avantatjosa de forma 
motivada i d’acord amb les condicions que s’hagin establert al plec de bases contractuals. 

En el procediment restringit podrà participar qualsevol contractista, però només aquells que com-
pleixin amb els criteris de selecció establerts al plec de bases seran convidats a presentar una 
oferta segons les condicions establertes a l’oferiment. 

En ambdós casos les empreses convidades i/o amb la que es negociï no podran ser inferior a tres (3).

Els contractes menors seran d’adjudicació directa un cop complerts els tràmits i requisits assen-
yalats a l’apartat 8.2.2. 

10. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS DE LICITACIONS 

La documentació i ofertes es presentaran segons els termes establerts al plec de bases contrac-
tuals i al plec de prescripcions tècniques, si escau. 
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Els licitadors no podran presentar més d’una oferta. Si s’ha participat individualment,  no es podrà 
subscriure una oferta conjuntament amb altres licitadors. Aquests supòsits implicaran la no admis-
sió de totes les ofertes que hagi subscrit. 

No s’admetran les ofertes presentades fora del termini assenyalat a l’anunci de licitació o carta 
d’invitació. 

Tots els licitadors han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes, a més de la seva 
adreça postal, una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en general 
es derivin del procediment contractual o que de qualsevol manera els puguin afectar.

11. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

Correspondrà a l’òrgan de contractació l’avaluació de les ofertes rebudes. Per a seleccionar a l’ofer-
ta més avantatjosa s’analitzaran les diferents ofertes presentades i s’empraran els criteris definits 
en el plec de bases contractuals i plec de prescripcions tècniques, si escau. 

En el cas que no s’hagin presentat ofertes o les presentades siguin inadequades, irregulars o inac-
ceptables, la licitació podrà declarar-se deserta.

12. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació dictarà resolució motivada d’adjudi-
cació que recaurà sobre la proposició que s’estimi més avantatjosa de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació expressats en el plec de bases contractuals.

L’esmentada adjudicació haurà de comunicar-se a tots els licitadors i publicar-se en la pàgina web 
del PSC.

L’Òrgan de contractació pot deixar sense efecte el procediment de contractació, en qualsevol fase 
d’aquest, però sempre abans de la formalització del contracte, quan concorrin circumstàncies de 
caràcter fàctic o jurídic que així ho aconsellin, prevalent sempre l’interès del PSC.

13. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es formalitzarà per escrit mitjançant un document privat i se signarà en un termini 
màxim de 15 dies hàbils des de la data de notificació de l’adjudicació i prèvia l’aportació requerida 
per a la seva formalització. 

En el cas dels contractes menors, es podran formalitzar mitjançant la corresponent ordre de com-
pra o comanda, que farà referència al pressupost del proveïdor. 

En qualsevol cas, el contracte podrà incloure qualsevol pacte, clàusules i condicions, sempre que no 
siguin contraris a l’ordenament jurídic.

El gerent i responsable de la gestió economicofinancera serà la persona responsable de la repre-
sentació del Partit en els actes de representació i signatura dels contractes, tal com estableix l’ar-
ticle 87 dels Estatuts.
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14. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Els contractes s’extingeixen pel seu compliment. El contracte s’entén complert quan s’ha realitzat 
la totalitat de la prestació de conformitat amb els termes del mateix i a plena satisfacció del PSC la 
totalitat de la prestació.  

Els contractes també s’extingeixen per resolució, i es consideren  causes de resolució anticipada 
les següents:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat ju-
rídica de la societat contractista.

- El mutu acord entre les parts.

- La demora en el compliment dels terminis pel contractista.

- Les establertes expressament en el contracte.

- L’incompliment d’obligacions essencials previstes en els plecs o en el contracte.

- Les previstes pel Codi Civil. 

15. DISPOSICIONS FINALS SOBRE LES INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

Competència: Aquestes Instruccions es dicten a l’empara del que es disposa en la Llei Orgànica 
8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, en la versió donada per la Llei Orgà-
nica 3/2015, de 30 de març. 

Aquestes Instruccions Internes de Contractació són d’aplicació a la Fundació Rafael Campalans.

Normativa aplicable: Les Instruccions de Contractació s’aplicaran en tot el que no s’oposi o contra-
digui al que es disposa en la normativa aplicable als partits polítics.

Entrada en vigor. Aquestes Instruccions de Contractació entraran en vigor l’endemà de la seva 
ratificació pel Consell Nacional.  
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ANNEX 1

PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ  

VALOR ESTIMAT (*) REQUISITS PROCEDIMENT 
ADJUDICACIÓ

ÒRGAN DE 
CONTRACTACIÓ 

Partit i territorial: 
contractes d'obres 

inferiors a 40.000 € 
sempre REF

Partit: REF 

Territorial:  
Secretari/tària 

d'Organització i/o Finances 
Federació

Partit: REF 

 Territorial: 
Secretari/tària 

d'Organització i/o Finances 
Federació

Territorial:  
Secretari/tària  

d'Organització i/o Finances 
Federació

Partit: REF

(*) Valor estimat sense IVA

Procediment negociat o 
restringit.  

Entre 3.000 i 6.000 
€: mínim 2 

pressupostos

Territorial: el Secretari 
d'Organització i/o Finances 

Federació conjuntament 
amb REF i Cap 

d'Administració 

Partit: Òrgan de 
contractació col·legiat: 

REF, Cap dep. i Cap Adm.

Contractació 
ordinària 

Contractació menor 
Contractes de serveis o subministraments 
per VE  inferior a 15.000 €  o  contractes 

d'obres inferior a 40.000 €

Contractació 
d'urgència 

Objecte obeeixi a una necessitat 
inajornable o l'adjudicació del qual sigui 
precís agilitzar per motius degudament 

justificats

Superior a 6.000 € 
i inferior a 15.000 

€  o  contractes 
d'obres inferior a 

40.000 €: mínim 3 
pressupostos  

Superior a 1.000 € 
i Inferior 3.000 €: 

adjudicació directa

Contractes de serveis o subministraments 
per VE igual o superior a  15.000 € o  

igual o superior a 40.000 € en contractes 
d'obres   

 - Plec de bases                                          
- Empreses 

convidades no 
inferior a 3

Aprovació prèvia de la 
despesa i incorporació factura 

corresponent

Adjudicació directa amb els 
requisits establerts (mínim 2 

pressupostos).

Adjudicació directa amb els 
requisits establerts (mínim 3 

pressupostos).  

En funció de l'import i qui 
realitzi  la contractació 
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ANNEX 2 

ANUNCI DE LICITACIÓ 

Número d’expedient: 

1. Convocant: Departament – Federació

2. Òrgan de contractació:

3. Tipus de procediment:

4. Tipus d’adjudicació:

5. Criteri d’adjudicació: Millor relació qualitat i cost-eficàcia

6. Descripció objecte: 

7. Valor estimat (IVA exclòs): 

8. Termini de presentació d’ofertes: 

9. Adreça presentació d’ofertes:

10. Documents que cal aportar: 

11. Data publicació:
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ANNEX 3

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

.................................................................................................................................................................................,

com a representant de l’empresa...................................................................................................................., 

domiciliada al carrer ..........................................................................................................................................

que participa en l’expedient de contractació ................................ 

i reconeixent la seva capacitat per ser contractista:

DECLARA sota la seva responsabilitat que assumeix els valors de responsabilitat social en els àm-
bits socials, ambiental i dels drets humans i, en concret, sobre els següents aspectes: 

(1) Que compleix amb els drets laborals dels treballadors: El contractista declara que el compli-
ment de les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de Seguretat Social, 
i de prevenció de riscos laborals, d’integració de les persones amb discapacitat, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes i de protecció de dades personals.

(2) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i les seves obligacions a la Seguretat Social. 

(3) En cas que el desenvolupament de la seva activitat així ho requereixi, estar donat d’alta en l’IAE 
en l’exercici corrent, o l’últim rebut degudament abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte 
del contracte i en relació amb les activitats que realitzi en la data de presentació de les seves 
proposicions.

(4) Compta amb els mitjans humans, de formació, financers, materials i tècnics adequats, per al 
desenvolupament del servei licitat.

Signat  als efectes oportuns, a ..............................................., el ......... de  ............................... de 202.....




