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Model d’implantació dels serveis de Contractació 

Electrònica per part del Consorci AOC

 Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per fer extensiu l’ús

dels serveis corporatius de Contractació Electrònica a l’àmbit local i 

les universitats:

o Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

o Funcionalitat de Presentació Telemàtica d’Ofertes.

o Sobre Digital

o Registre Públic de Contractes. 

 Objectiu d’aquesta col·laboració: fomentar la reutilització de les 

aplicacions propietat de l’Administració, suposant el reaprofitament 

de la inversió feta. 



Evolució d’ús de les eines de licitació electrònica integrades amb 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

 Des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 i la implantació de Sobre 

Digital al món local i les universitats:

o Any 2018:  

• 1037 publicacions Presentació Telemàtica d’Ofertes

• 2640 publicacions amb Sobre Digital

o Any 2019:

• 1760 publicacions Presentació Telemàtica d’Ofertes

• 6043 publicacions amb Sobre Digital



Evolució d’ús de les eines de licitació electrònica integrades amb 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
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Total anuncis publicats: 12.645

72 % de les licitacions publicades pel món local o 

les universitats a PSCP han fet ús d’alguna de les 

eines de licitació electrònica integrades. 



Evolució d’ús de les eines de licitació electrònica integrades amb 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

• Mapa d’ús de la licitació electrònica mitjançant Sobre Digital i Presentació

Telemàtica a 2019 per ajuntaments

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzg0ZmI5ZDYtYjJmYS00ZTY0LThmMTktNTQxYjQwZjY5NGE1IiwidCI6IjM3YThhMGI5LTE4NzQtNGU1ZC1iMWY1LTExMDQwYzFjMDdmYyIsImMiOjl9


Evolució d’ús de les eines de licitació electrònica integrades amb 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

 Gràfic d’ús de la licitació electrònica mitjançant Sobre Digital i Presentació

Telemàtica a 2019 pel món local i universitats

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzg0ZmI5ZDYtYjJmYS00ZTY0LThmMTktNTQxYjQwZjY5NGE1IiwidCI6IjM3YThhMGI5LTE4NzQtNGU1ZC1iMWY1LTExMDQwYzFjMDdmYyIsImMiOjl9


Evolució funcional dels serveis de licitació 

electrònica:

 Renovació de la funcionalitat de presentació telemàtica:
○ Adaptació d’estils a l’eina de Sobre Digital 

○ Signatura dels documents de l’oferta des de fora de l’eina de presentació 

telemàtica. 



Evolució funcional dels serveis de licitació electrònica:

 Renovació de la funcionalitat de presentació telemàtica:
○ Garantia de confidencialitat de les ofertes presentades: no es podran obrir fins 

que hagi finalitzat el termini de presentació de les ofertes, excepte pels 

contractes que han utilitzat com a sistema de contractació el sistema dinàmic 

d’adquisició. 

○ Eina d’auditoria: s’incorpora l’eina d’auditoria en la presentació telemàtica 

d’ofertes per garantir tota la traçabilitat del procés de presentació i obertura de 

les ofertes. 

○ Incorporació de possibilitat d’obrir un espai per aportar 

esmenes/aclariments/documentació acreditativa” i/o “fases a les ofertes 

presentades”



Evolució funcional dels serveis de licitació electrònica:

 Procés automàtic per demanar les paraules clau a les 

empreses:

o addicionalment a la possibilitat de sol·licitar la introducció de la paraula 

clau a les empreses de manera manual, Sobre Digital envia un correu 

automàticament a partir de les 24 hores de la finalització del termini de 

presentació d’ofertes. 

 Millores en la traçabilitat de les ofertes: 

o posada a disposició dels Òrgans de Contractació les traces de les 

empreses que han iniciat el procés de presentació d’ofertes però que 

finalment no l’han presentat.



Darreres novetats incorporades als serveis de licitació 

electrònica: 

 Noves opcions a l’apartat “Admet licitació electrònica” a dades

bàsiques de l’expedient a l’eina de gestió:

o nou indicador d’altres eines electròniques per a la presentació d’ofertes i 

s’afegeix l’excepció normativa per la qual no se’ns fa ús de la licitació

electrònica a un expedient concret.

https://www.aoc.cat/2020/1000267560/novetats-a-la-plataforma-de-serveis-de-contractacio-publica-i-a-sobre-digital/


Darreres novetats incorporades als serveis de licitació 

electrònica:

 Procés d’eliminació de signatures dels documents publicats:

o s’afegeix un procés que elimina la signatura (imatge i propietats) dels 

documents publicats que la continguin, de manera que aquesta no 

quedarà visible des del perfil de contractant. Es facilita, així, el procés de 

publicació dels documents sense que es comprometi el compliment de la 

normativa en matèria de protecció de dades. Cal continuar tenint en 

compte, així mateix, les dades incloses al contingut dels documents.
o COMUNICACIONS I RECOMANACIONS D’ÚS DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP) PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A LA 

PSCP DONANT COMPLIMENT A LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT ESTABLERTES

 Millores en la funcionalitat de notificacions/comunicacions

electròniques (eNotum):

o s’incorpora la possibilitat d’enviar una notificació o comunicació

electrònica a una empresa sense informar les dades de la persona de 

contacte.

o s’elimina d’altra banda, la possibilitat d’informar el peu de recurs per tal 

d’evitar confussió i que aquest quedi informat només a l’ofici de la 

notificació.

https://www.aoc.cat/2019/1000253297/publicacio-de-dades-de-caracter-personal-a-la-pscp/


Darreres novetats incorporades als serveis de licitació 

electrònica:

 Renovació de la funcionalitat de configuració de sobres 

amb la imatge de Sobre Digital: 

o per tal que fer-la més usable i basada en la tecnologia més nova.

o La nova configuració incorpora les novetats següents: 

o S’ha eliminat la documentació tipificada del “sobre administratiu” (“Sobre A” i la 

part de documentació administrativa del Sobre únic). A tots els documents

requerits s’ha de definir un títol i una plantilla, si cal. 

o L’apartat ”Altra Documentació” dels sobres no administratius està activat per 

defecte i no es pot desactivar. D’aquesta manera l’empresa licitadora sempre

té la possibilitat de pujar documents en aquest apartat. 

o Es pot presentar més d’un fitxer en tots els documents requerits (inclòs el 

“sobre administratiu”). 



Darreres novetats incorporades als serveis de licitació 

electrònica:

 Flexibilització de configuració i obertura de sobres per 

lots:

o la nova funcionalitat permet configurar diferent número de sobres als lots 

de la licitació, afegint la funcionalitat de copia de la configuració d’un lot a 

l’altre.

o S’afegeix també la possibilitat de realitzar l’obertura dels sobres de 

determinats lots de la licitació en moments diferents, de manera que es 

podrà continuar amb el procés d’obertura dels lots que ja estiguin oberts, 

tot i que es deixi tancat algun lot del sobre anterior.



Darreres novetats incorporades als serveis de licitació 

electrònica:

 Altres millores a la configuració de sobres:

o Les empreses licitadores poden adjuntar més d’un fitxer per cada 

document requerit. De manera que es permetrà, per exemple, annexar 

diferents DEUC.

o S’habilita també la possibilitat de copiar la configuració d’un sobre a altres

sobres d’altres lots. 



Darreres novetats incorporades als serveis de 

Licitació Electrònica:

 Presentació d’ofertes amb signatures esmenables:

o l’eina de Sobre Digital permet la presentació d’ofertes la signatura de les 

quals requereix esmena. Per tant, en els casos en què l’eina validadora 

de certificats no reconegui com acorrecta una signatura del resum de 

l’oferta, l’eina permetrà finalitzar la seva presentació. 

o La circumstància de que l’oferta conté una signatura no validada 

s’informarà a l’empresa licitadora mitjançant un missatge en el moment

de la presentació d’oferta i queda reflectida en el justificant de la 

presentació de l’oferta podent l’òrgan de contractació, un cop obert el 

sobre corresponent, requerir el document amb la signatura esmenada.



Materials de suport disponibles:

 https://contractaciopublica.gencat.cat 

https://contractaciopublica.gencat.cat/


Materials de suport disponibles:

 https://www.aoc.cat/portal-

suport/licitacions/idservei/licitacions/

https://www.aoc.cat/portal-suport/licitacions/idservei/licitacions/


Materials de suport disponibles:

 Material de suport per a empreses: https://www.aoc.cat/portal-

suport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses

https://www.aoc.cat/portal-suport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses


Materials de suport disponibles:

 Material de suport per a empreses: 
https://contractaciopublica.gencat.cat 

https://contractaciopublica.gencat.cat/


Preguntes
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Gràcies per la vostra atenció!
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L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.


