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CONTINGUTS

 Introducció: Importància d’estar al dia de les novetats amb impacte en contractació

pública electrònica

1. Qüestions relatives a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i

a les eines de licitació electrònica corporatives integrades:

 Temes d’interès_ PSCP

 Eines de licitació electrònica_ Diferències entre Sobre digital i Oferta telemàtica i

casos d’ús

 Temes d’interès_ Eines de licitació electrònica

2. Qüestions pràctiques sobre les eines d’e-licita analitzades pel TCCSP:

 Paraula clau, situacions d’incidència tècnica, termini de presentació d’ofertes,

presentació de dues ofertes per la mateixa empresa, presentació d’ofertes en

dues fases, esmena i validació de signatura
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1. Comunicats sobre eines d’e-contractació

NOVETATS AMB IMPACTE EN CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA_ BUTLLETÍ DE LA JCCA
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2. Novetats normatives i jurisprudencials. Algunes de les darreres novetats amb impacte en e-

contractació:

 Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 Modificació

de la LCSP

 Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública 

Impacte en obligacions de publicitat a PSCP

 Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del

sector públic per mitjans electrònics

3. Informació de les actualitzacions de les guies per a la redacció de plecs (i altra documentació emesa

per la Junta Consultiva de Contractació, com els informes aprovats sobre la interpretació de la

normativa en matèria de contractació pública). Algunes de les darreres actualitzacions incorporades:

 Clàusules relatives al compliment de la normativa de protecció de dades

 Previsió sobre el moment d’introducció paraula clau

 Precisió finalització del termini de presentació d’ofertes

 Recordatori comprovació RELI

NOVETATS AMB IMPACTE EN CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA_ BUTLLETÍ DE LA JCCA
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PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Visualització dels expedients anteriors a l’any 2019

 Afectació del rendiment de la Plataforma durant els mesos de març i abril per l’alt nombre de 

publicacions que conté el directori de publicacions de la Plataforma.

.

Traspàs temporal de totes les publicacions anteriors al 2019 a un nou directori de fitxers                 

 La versió 6.25 (21.06.2021) resol aquesta problemàtica i les publicacions anteriors a 2019 ja

estan visibles i accessibles des del Portal de la Plataforma i des de l’eina de gestió
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Noves funcionalitats incorporades

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 Filtre Tipus de tramitació al Portal de la Plataforma ( V. 6.23 13.01.2021)

Incorporació del filtre Tipus de tramitació al cercador simple i avançat del Portal de la Plataforma
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PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Incorporació dels indicadors de finançament de fons europeus vinculats a NextGenerationEU:

 Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

 Projecte finançat amb fons REACT-EU

 Indicadors de finançament de fons europeus ( V. 6.24 29.03.2021)

Noves funcionalitats incorporades
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Projecte PSCP2

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Transformació de les eines de licitació electrònica

Renovació tecnològica i funcional

Funcions comunes
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EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA: DIFERÈNCIES FUNCIONALS PRINCIPALS

OFERTA TELEMÀTICA SOBRE DIGITAL

 Documents sol·licitud participació i oferta

 No requereix configuració

 Lots

 Licitacions amb fases

 Solució ensobrada

 Configuració sobres, meses i custodis i dates 

obertura

 Solució provisional sobre únic amb lots

 Licitacions amb fases no disponible

Publicació de l’anunci a la Plataforma de serveis de contractació pública

 Formulari

 Documents

 Signatura

 Enviament oferta

 Validació 1 oferta per NIF

 Justificant

 Espai preparació ofertes

 Sobres

 Xifrat addicional paraula clau

 Signatura resum

 Enviament resum signat

 No impedeix enviament més d’una oferta per NIF

 Justificant

Canal segur d’enviament i custòdia de la documentació de les ofertes (caixa forta)

 Data finalització termini presentació

 Persones usuàries autoritzades a accedir a les 

ofertes

 Justificants 

 Data finalització termini presentació + 24h

 Aplicació credencials custodis

 Paraula clau introduïda

 Justificants

 Eines espai obertura

 Validació enviament 1 document  Sense validació

Disseny licitació

Preparació i 
enviament oferta

Obertura i 
descàrrega 
documentació

Gestor/

Backoffice

Empresa/

Eines de licitació 

electrònica

Gestor/

Backoffice

Requeriments 
documentació
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QUAN N’HEM DE FER ÚS? CONTRACACIÓ PUBLICA

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
QUE ES PODEN VALORAR
DE MANERA AUTOMÀTICA

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
DEPENEN D’UN JUDICI DE
VALOR

EINA DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA
(1 tipus de criteri)

SOBRE DIGITAL (2 tipus de criteris)

CRITERIS 
OBJECTIUS
CRITERIS 

OBJECTIUS

CRITERIS 
SUBJECTIUS

CRITERIS 
SUBJECTIUS

 Documents de l’oferta han d’anar separats en

sobres diferents

 Obertura i valoració en moments diferents

 Documents de l’oferta poden anar tots junts

 Descàrrega d’ofertes en un moment únic

EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA
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OFERTA TELEMÀTICA: CASOS D’ÚS

 Oberts simplificats abreujats

 Determinats oberts simplificats

 Determinats basats en Acord marc

 Determinats contractes específics SDA

 Determinats procediments negociats sense publicitat

 Contractes menors

 Determinats procediments segons instruccions internes

Procediments en els quals no 

es requereix la separació de 

l’oferta en diferents sobres 

(únic tipus de criteri)
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 Procediment obert simplificat abreujat

 només criteris d’adjudicació quantificables 

mitjançant fórmules 

OFERTA TELEMÀTICA: CASOS D’ÚS

 Arxiu electrònic (criteris d’adjudicació no sotmesos a judicis de

valor)

 Obertura de les proposicions no es pot realitzar fins que ha

finalitzat el termini de presentació de les ofertes

 Formalització del contracte: es podrà fer mitjançant la signatura

d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació

 Procediment obert simplificat

 criteris d’adjudicació no 

avaluables mitjançant judici de 

valor

Es pot indicar que la fase d’adjudicació 

és la darrera publicada

i
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 Funcionalitat d’accés exclusiu per fer les invitacions a les empreses de l’Acord Marc

o a totes les empreses admeses prèviament en l’SDA a presentar una oferta

 Adjudicació

 Possibilitat d’indicar l’adjudicació com a última fase

 Publicació trimestral agregada

 Determinats basats en Acord Marc i específics de Sistema dinàmic d’adquisició

OFERTA TELEMÀTICA: CASOS D’ÚS
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 Determinats procediments negociats sense publicitat

OFERTA TELEMÀTICA: CASOS D’ÚS

 Funcionalitat d’accés exclusiu per fer les invitacions

 Funcionalitat per fer fases de negociació

 Publicació de l’adjudicació 
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 Contractes menors

 Possibilitat de donar publicitat a la licitació dels contractes menors

 Funcionalitat d’accés exclusiu per demanar les ofertes a les empreses

convidades

 Publicació agregada

OFERTA TELEMÀTICA: CASOS D’ÚS
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Restringit

Diàleg competitiu

Licitació amb negociació

Negociat sense publicitat

Sistema dinàmic d’adquisició

MENTRE NO ESTIGUI
DISPONIBLE LA SOLUCIÓ
DEFINITIVA EN L’EINA DE
SOBRE DIGITAL

I TAMBÉ...
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 PROCEDIMENT RESTRINGIT , DIÀLEG COMPETITIU I LICITACIÓ AMB NEGOCIACIÓ

ANUNCI DE LICITACIÓ: publicació en dues fases (i dos espais virtuals de licitació) diferenciades:

1. Primera fase

Publicació de l’anunci de licitació amb l’opció presentació telemàtica d’oferta, (espai virtual de 

licitació 1)

2. Segona fase

Un cop feta la selecció d’empreses, publicació d’un altre anunci mode d’accés exclusiu, (espai 

virtual de licitació 2), mitjançant sobre digital

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: publicació en l’espai virtual de licitació obert en publicar 

l’anunci de licitació (espai virtual de licitació 1) i publicar en el tauler d’aquest l’informe de 

valoració de les ofertes i la resta de documentació.

EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

Sol·licituds de participació/Recepció de candidatures

Presentació d’ofertes per empreses seleccionades/ Recepció proposicions
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 LICITACIÓ AMB NEGOCIACIÓ

ANUNCI DE LICITACIÓ: publicació amb l’opció presentació telemàtica, que incorpora la 

funcionalitat per fer fases de negociació. 

EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA
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EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA

 SISTEMA DINÀMIC D’ADQUISICIÓ (SDA)

ANUNCI DE LICITACIÓ

 Termini presentació ofertes obert durant tot el període de vigència SDA

 Presentació d’ofertes mitjançant oferta telemàtica: possibilita obertura i valoració de les 

ofertes a mesura que es van rebent

 Normes del procediment restringit

 Recomanació publicació document amb l’enllaç a l’anunci de licitació en el tauler de la 

pàgina principal del perfil de contractant

22
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 Suprimir o modificar les ofertes presentades amb l’eina de presentació telemàtica

Validació  l’eina no permet la presentació de més d’una oferta amb un mateix NIF 

La mesa o l’òrgan de contractació són els responsables de decidir i valorar el que correspongui respecte 

d’aquesta nova oferta, d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública.

Proposta solució  presentar l’oferta amb DNIe + comunicació fefaent de l’empresa que l’última

oferta substitueix a una o unes ofertes anteriors

!

ALTRES TEMES D’INTERÈS
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ALTRES TEMES D’INTERÈS

 Procediment obert simplificat: recomanacions en la configuració amb l’eina de

sobre digital

1. Criteris d’adjudicació depenen d’un judici de valor amb previsió lots  tres sobres

Sobre A comú a tots els lots  plantilla de declaració responsable que han de presentar les

empreses per als diferents lots

+ Obertura simultània al sobre oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a un judici de

valor  en la configuració de l’obertura de sobres assenyalar que l’obertura del sobre relatiu a

criteris sotmesos a un judici de valor a partir serà a partir de l’obertura del sobre anterior

Sobre relatiu a criteris sotmesos a un judici de valor
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ALTRES TEMES D’INTERÈS

 Procediment obert simplificat: recomanacions en la configuració amb eina de

sobre digital

2. Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules  dos sobres

Sobre A comú a tots els lots  plantilla de declaració responsable que han de presentar les

empreses per als diferents lots

+ Obertura simultània al sobre que contingui l’oferta avaluable mitjançant fórmules  en la

configuració de l’obertura de sobres assenyalar que l’obertura del sobre relatiu a criteris

avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules a partir de l’obertura del sobre anterior.

Sobre relatiu a criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules
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ALTRES TEMES D’INTERÈS

 Configuració de sobres: documentació obligatòria

Només marcar com a obligatòria la documentació que ho és per a totes les empreses

licitadores.

En cas de documentació que només és obligatòria per a algunes empreses –com, per exemple,

la relativa a les UTE– no s’ha de configurar en l’eina de Sobre Digital com a obligatòria, per no

generar confusió a les empreses.
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 Lots: accions en moments diferents de la tramitació: fase adjudicació

ALTRES TEMES D’INTERÈS

1) Adjudicació expedient amb diversos lots i 1 o “n” lots no es poden adjudicar en el mateix moment

Recomanació: publicar l’adjudicació dels lots i en el lot que no es pot adjudicar, indicar el supòsit.

Tenir en compte: l’eina demana com a camps obligatoris la data d’adjudicació del contracte i les dades de

l’empresa adjudicatària que encara no les podem informar. Cal fer una ficció. Quan el lot ja es pugui

adjudicar, fer esmena sobre l’adjudicació i publicar les dades correctes.

.
2) Adjudicació expedient amb diversos lots  i 1 lot no s’adjudicarà 

La Plataforma permet informar en l’adjudicació que un lot ha quedat desert però no es pot informar la decisió

de no adjudicar un lot separadament. La publicació sobre la decisió de no adjudicar o no subscriure un

contracte es troba dins de la funcionalitat d’anul·lació i només permet fer-ho sobre tota la publicació no

sobre cadascun dels lots. Com a solució de contingència caldria deixar les dades de l’adjudicació buides i

publicar l’avís que el lot no s’adjudica pel motiu corresponent.
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 Lots: accions en moments diferents de la tramitació: fase formalització

ALTRES TEMES D’INTERÈS

Opció 1 

-Fer esmena a la fase d’adjudicació respecte dels lots objecte de recurs posant en el nom de l’empresa

la referència a la suspensió del lot pel Tribunal i el NIF “Altres” que permet posar “no aplica” o similar

-Publicar la formalització de l’espai virtual de licitació. Els lots objecte de recurs ja tindran la referència

de la suspensió però obliga a informar data de formalització. La resta dels lots quedaran formalitzats

correctament.

-Indicar-ho en les observacions i/o avís en el tauler

-Això obligarà a publicar la formalització dels lots objecte de recurs en espai virtual diferenciat iniciant de

nou la fase d’adjudicació. La PSCP no permet publicar com a primera fase la formalització.

Opció 2

Publicar la formalització dels lots correctes en un espai virtual nou, això implicaria haver de tornar a

publicar l’adjudicació. Els lots objecte de recurs quedaran a l’espera de la Resolució del Tribunal.

Igualment caldria fer una esmena en l’adjudicació per als lots correctes on s’hauria d’indicar que es

publica l’adjudicació en espai virtual de licitació diferent.

Formalització expedient amb diversos lots – 1 o “n” lots no es poden formalitzar en el mateix 

moment (interposició de recurs)
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 Retroacció d’actuacions/esmena fases anteriors

ALTRES TEMES D’INTERÈS

Fase formalització recomanació: publicació de la nova adjudicació en un nou espai virtual de

licitació (espai virtual 2) i vincular-lo a la primera publicació (espai virtual 1) en l’apartat

“Observacions” i al tauler d’avisos amb la continuïtat de l’expedient

Espai virtual 1

Espai virtual 2

Avís al tauler

+
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 Enviament d’invitacions i sol·licitud d’esmenes, aclariments i documentació acreditativa

ALTRES TEMES D’INTERÈS

 Eines generen correu electrònic automàtic amb l’enllaç per enviar la documentació:

 Presentació telemàtica: obertura del canal d’enviament de les ofertes  enviament 1 document 

per poder fer una altra sol·licitud o continuar amb el procediment

 Sobre digital: espai de preparació de les ofertes  paraula clau (qualsevol de les introduïdes)

 Notificació electrònica amb efectes jurídics (eNotum) integrat amb la Plataforma

+

!
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 Documents amb dades de caràcter personal o confidencial

ALTRES TEMES D’INTERÈS

Nota informativa 1/2019 STJCCA sobre el compliment del deure de transparència i 

de la normativa de protecció de dades personals en la contractació pública 

!

1. Obrir tiquet al suport del Consorci AOC

2. Publicació de l’esmena amb el document correcte

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/cercador-informes-jcca/#/detail?id=14974
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! X

Acords Marc 

+

Sistemes Dinàmics 

d’Adquisició

Basats en Acord Marc

+

Específics de 

Sistemes Dinàmics d’Adquisició

 Sistemes de racionalització

ALTRES TEMES D’INTERÈS
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PARAULA CLAU

“Cal indicar que, en els assumptes objecte de recurs que estiguin basats en una

controvèrsia vinculada a qüestions tècniques de funcionament de les eines de contractació

electrònica, resulta del tot necessari que l’òrgan de contractació sol·liciti i trameti al

Tribunal al més aviat possible l’informe dels serveis tècnics que corresponguin al

respecte. I això, sens perjudici que, com en aquest cas, s’incorporin les comunicacions que

es duguin a terme amb els serveis tècnics corresponents durant la tramitació del

procediment de licitació”.

 Res TCCSP 3/2021: Manca d’introducció de la paraula clau per al desxifrat de l’oferta  Exclusió de

l’empresa licitadora. Presumpció de validesa, legalitat i certesa dels informes i proves de l’OC + correus

electrònics de sol·licitud efectivament cursats: la no recepció no és causa imputable a l’OC, ni a SD ni a

PSCP.

 Res TCCSP 18/2021: Manca d’introducció de la paraula clau per al desxifrat de l’oferta  Comporta la

impossibilitat de valorar l’oferta continguda en aquell sobre, però no sempre l’exclusió de l’empresa

licitadora.

 Res TCCSP 57/2021: Manca d’introducció de la paraula clau per al desxifrat de l’oferta  El nom del

fitxer amb la paraula clau del dia de la presentació no es corresponia amb el número de fitxer que s’indica.

“Cal tenir present, d’una banda, que dits fitxers s’emeten per l’eina com una mesura de suport als

licitadors, però que no substitueixen la diligència que els correspon respecte de la custòdia de la

paraula clau que ells introdueixen i que es valida pel sistema”.

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2021/resolucio-num-003-2021.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2021/resolucio-num-018-2021.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2021/resolucio-num-057-2021.pdf
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PARAULA CLAU

Des del punt de vista de l’empresa licitadora:

 L’eina valida diverses vegades les paraules clau:

 Cada vegada que s’accedeix a l’espai de preparació de l’oferta:
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PARAULA CLAU

 L’eina valida diverses vegades les paraules clau:

 Cada vegada que s’accedeix a l’espai de preparació de l’oferta:

 Requisits tècnics de la paraula clau

 En qualsevol moment es pot eliminar la paraula clau i definir una nova:
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 L’eina valida diverses vegades les paraules clau:

 Per poder tancar l’oferta

 Quan s’inicia la presentació de l’oferta, l’eina obliga a descarregar-se un fitxer amb les

paraules clau.

PARAULA CLAU
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 L’eina recorda la importància de guardar les paraules clau:

 Si s’equivoquen al introduir la paraula clau apareix un avís que indica el nom de fitxer en el

que s’han guardat les paraules clau per tal que l’empresa licitadora el pugui cercar en el seu

ordinador.

 Si s’equivoquen més de 10 vegades en la introducció de la paraula clau, es pot demanar un

reinici del comptador d’errors al servei de sau.tic, si ja han recuperat o recorden correctament

la paraula clau.

PARAULA CLAU
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Des del punt de vista de l’òrgan de contractació:

 Termini per introduir les paraules clau: a partir de les 24h de la finalització del termini de presentació

d’ofertes fins a la finalització de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat (cal fer-ho constar als plecs).

 L’eina demana automàticament les paraules clau a les 8h del matí, aproximadament, després de 24h de

finalitzar el termini de presentació d’ofertes. Per exemple, si el termini finalitza dilluns a les 12h, l’eina la

demanarà automàticament dimecres a les 8h, aproximadament.

Es poden demanar les paraules clau manualment, clicant al botó demanar paraules clau. És una bona

pràctica comprovar abans de l’obertura que s’han rebut totes les paraules clau de les empreses licitadores;

si no és el cas es poden tornar a demanar tantes vegades com calgui, l’eina de sobre digital, només

enviarà el correu amb la petició de les paraules clau a les empreses licitadores que encara no l’hagin

introduït.

PARAULA CLAU
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Si l’empresa licitadora no rep el correu en el qual es demana la paraula clau, han d’accedir al l’espai

virtual de preparació i presentació de l’oferta per introduir des d’allà la paraula clau abans de

l’obertura de sobres.

PARAULA CLAU



41

 Res TCCSP 353/2020: Incorrecta aplicació de les previsions plecs en el cas de fallida d’un element vinculat a l’eina

de Sobre Digital “En termes pràctics, els plecs podrien haver indicat als operadors econòmics que, en aquests casos

de fallida tècnica en el darrer dia del termini, cal completar la tramitació corresponent per a la presentació de l’oferta en el

moment en què això resulti possible i sense esperar a què l’òrgan de contractació, en el seu cas, adopti una decisió

expressa respecte d’una possible ampliació del termini, però les previsions al respecte eren altres, com s’ha exposat

abastament.“

 Res TACRC 698/2020: Presentació fora de termini de la justificació d’una oferta amb valors presumptament

anormals Diligència del licitador (3 trucades acreditades, 1 correu electrònic i diversos intents abans de la finalització

del termini) + problemes tècnics.

 Res TCCSP 91/2021: Presentació extemporània de l’oferta per dificultats tècniques  Les preteses dificultats

tècniques del sistema que al·lega la recurrent no resulten en cap moment evidenciades ni arriben a plantejar dubtes

sobre el correcte funcionament de l’eina de SD en el dia i les hores a què fa referència el recurs. Altra cosa és que les

eines de contractació electrònica requereixin, si més no, un procés d’aprenentatge per al seu maneig fluid, també per part

dels operadors econòmics que participen en els procediments de licitació, i, addicionalment, la més elemental diligència

exigible a aquells defuig d’iniciar la presentació d’una proposició a poc més de deu minuts per a l’acabament del

termini.

 Res TCCSP 166/2021: Presentació electrònica de l’oferta fora del termini establert  Exclusió correcta de l’oferta de

la recurrent.

INCIDÈNCIA TÈCNICA

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2020/resolucio-num-353-2020.pdf
https://www.hacienda.gob.es/tacrc/resoluciones/a%C3%B1o%202020/recurso%20415-2020%20lr%2010-2020%20(res%20698)%2019-06-2020.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2021/resolucio-num-091-2021.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2021/resolucio-num-166-2021.pdf
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Avís del servei tècnic:

 En cas d’una incidència tècnica que afecti a la presentació d’ofertes amb les eines de licitació electrònica,

el servei tècnic envia un correu als òrgans de contractació que tinguin expedients amb una data de

finalització del termini de presentació d’ofertes propera o durant la incidència per tal que puguin valorar la

conveniència d’ampliar el termini de presentació d’ofertes.

• Recomenable incloure en els plecs: En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre

Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l’empresa licitadora pugui completar la tramitació

corresponent per a la presentació de l’oferta en el moment en què això resulti possible, sense que es

requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una decisió prèvia expressa respecte

d’una possible ampliació del termini pel temps que es consideri imprescindible)

INCIDÈNCIA TÈCNICA
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INCIDÈNCIA TÈCNICA

També podeu accedir a l’informe de traces, de les ofertes presentades i de les que hagin activat oferta 

però no l’hagin acabat presentant:
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FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

 És recomanable fixar la finalització del termini de presentació d’ofertes en l’horari laboral per poder atendre

les dificultats o incidències que es puguin produir en els últims moments de la presentació d’ofertes; ja sigui

per part de l’òrgan de contractació com per part del servei tècnic.

 Us recordem que la data i hora de presentació de l’oferta és la que consta al registre d’entrada del document

resum de l’oferta.

 És recomanable fixar el termini en hores, minuts i segons. Actualment a l’eina només es poden introduir

hores i minuts, però cal especificar també els segons als plecs, per no generar confusions o dubtes.

Recordar que l’eina de sobre digital marca com a extemporànies les ofertes presentades a

les 12.00.01h en cas que en la configuració s’hagi assenyalat la finalització del termini en

les 12.00h la consideració d’extemporània ha de fer-se tenint en compte el que disposi

l’anunci i el plec; si no s’assenyalen segons el darrer minut cal donar-lo sencer.
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Res TCCSP 267/2020: Possibilitat de retirar l’oferta presentada a través del SD i substituir-la per una de nova

Licitació afectada per la suspensió dels terminis administratius operada pel RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma.

Presentació d’oferta electrònica dins del termini inicialment previst. PCAP i SD no admeten modificar la documentació

tramesa una vegada presentada l’oferta + manca d’actuació concloent per apreciar que l’OC hagués hagut d’admetre la

presentació d’una nova oferta i, de no haver-ho fet, haver de prosperar el recurs amb anul·lació tot el procediment de

licitació.

Res TACRC 1233/2020: Impossibilitat de retirar o anul·lar una oferta presentada a través de la Plataforma de

Contratación del Sector Público  possibilitat de presentar una nova oferta amb renuncia a la primera. Operativament

una vegada presentada una oferta a la Plataforma, no es pot eliminar. Admissió de la presentació, abans de la finalització

del termini de presentació d’ofertes, d’una nova oferta amb renúncia de la primera proposta.

Res TACP Madrid 185/2018: El tractament de les esmenes de l'oferta a la Plataforma de Contractació de l'Estat:

esmena vs ofertes simultànies  Tot i que la PLASCP permeti l'esmena de l'oferta en el moment de la presentació, el

resultat d'aquesta esmena és la presentació de dues ofertes simultànies. No resulta possible procedir a l'esmena de

l'oferta introduint noves dades a la plataforma, sense considerar que en realitat el que s'ha produït és la presentació de

dues ofertes simultànies, el que porta aparellada l'exclusió de totes dues.

Res TACP Madrid 210/2020: Possibilitat de presentar una mateixa oferta dues vegades, davant la impossibilitat de

retirar l'oferta en PLACSP, sense que sigui procedent l'exclusió del licitador  Cal que el licitador actuï amb

diligència, presenti la seva proposició en termini i comuniqui la seva actuació a l'òrgan de contractació. S'ha de procurar

que les incidències que es puguin produir no comportin, sempre que sigui possible, l'exclusió de les ofertes, sobretot en

aquells supòsits en què sembla evident que l'empresa ha actuat amb la diligència deguda, ha presentat la seva proposició

en termini i ha efectuat les pertinents comunicacions a l'òrgan de contractació aclarint la seva actuació.

OFERTES QUE SUBSTITUEIXEN UNA OFERTA PRESENTADA ANTERIORMENT

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2020/resolucio_num_267_2020.pdf
https://www.hacienda.gob.es/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202020/Recurso%200950-2020%20AST%2055-2020%20(Res%201233)%2013-11-2020.pdf
https://www.comunidad.madrid/tacp/sites/default/files/resolucion-185-2018.pdf
https://www.comunidad.madrid/tacp/sites/default/files/resolucion-210-2020.pdf
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L’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades (si és

possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta). Permet la presentació de més

d’una oferta per part del mateix licitador.

En cas que una empresa licitadora presenti en un mateix procediment de contractació

dues o més ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors,

enviades per error o que es vulgui modificar durant el termini de presentació d’ofertes

per qualsevol altre motiu, l’òrgan de contractació o, en el seu cas, la mesa de

contractació, ha de valorar el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

L’oferta telemàtica NO permet la presentació de més d’una oferta pel mateix licitador.

En aquest cas es recomana rebutjar l’oferta anterior sense accedir al seu contingut, per evitar 

confusions posteriors o accessos indeguts. 

OFERTES QUE SUBSTITUEIXEN UNA OFERTA PRESENTADA ANTERIORMENT
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 Res TACRC 764/2020: No configurada com a dret objectiu de les empreses licitadores, que pugui

ser exercit discrecionalment i lliurement a l’hora de presentar la seva oferta per mitjans electrònics

 Inf JCCP Estat 44/2020 (de 10/6/2021): “De acuerdo con la disposición adicional decimosexta,

apartado 1, letra h), cuando se envíe por medios electrónicos una oferta en dos fases, mediante la

presentación inicial de la huella electrónica, el plazo de 24 horas que se establece para enviar la

oferta completa y cuyo incumplimiento determina la consideración de que la oferta ha sido

retirada, lo es para remitir la misma, sin que sea exigible necesariamente que se produzca su

recepción en dicho plazo”.

PRESENTACIÓ D’OFERTES EN DUES FASES

En el mateix sentit, Res TACRC 545/2020

Res TACRC 365/2020: No presentació de l’oferta completa en el termini de 24 hores

després de l’enviament de l’empremta digital No esmenable i no s’acredita de forma

indubtable que l’extemporaneïtat respon a causes imputables a l’Administració. S’entén retirada

aquesta oferta.

[La no presentación de la oferta en el plazo de 24 horas tras el envío de la huella digital no es un

defecto subsanable. Salvo que existan incidencias técnicas, es imprescindible presentar la oferta

tras el envío de la huella, siendo ineludible la exclusión de la licitadora que no cumpla en plazo.]

https://www.hacienda.gob.es/tacrc/resoluciones/a%C3%B1o%202020/recurso%200485-2020%20clm%2020-2020%20(res%20764)%2003-07-2020.pdf
https://www.hacienda.gob.es/documentacion/publico/d.g.%20patrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2021/2020-44fenin.pdf
https://www.hacienda.gob.es/tacrc/resoluciones/a%C3%B1o%202020/recurso%200247-2020%20val%2065-2020%20(res%20545)17-04-2020.pdf
https://www.hacienda.gob.es/tacrc/resoluciones/a%C3%B1o%202020/recurso%200071-2020%20ib%206-2020%20(res%20365)%2012-03-2020.pdf
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PRESENTACIÓ D’OFERTES EN DUES FASES

 L’eina de Sobre Digital permet la presentació d’ofertes en dues fases, d’acord amb la disposició addicional 

16a de la LCSP.

• En una primera fase s’envien les empremtes electròniques dels fitxers que composen l’oferta i en un 

segon moment (dins del termini de 24h) s’han d’enviar els fitxers.

• Els fitxers seleccionats a l’eina no es poden eliminar ni modificar, només s’habilita la possibilitat de clicar 

al botó “enviar”

• Missatge que es visualitza a l’eina en el moment de tancar l’oferta:
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• En el justificant de presentació de l’oferta apareix un missatge explicatiu:

• També apareix un missatge en el moment de presentar el resum de l’oferta que indica el termini 

disponible per enviar els fitxers pendents:

PRESENTACIÓ D’OFERTES EN DUES FASES
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Des de l’espai d’obertura apareix un missatge que avisa que hi ha una oferta presentada en dues fases:

PRESENTACIÓ D’OFERTES EN DUES FASES
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 Res. TACRC 819/2019: Possibilitat d’esmena. Tal com succeeix en els procediments presencials o en paper,

la manca de firma, sigui perquè no s'ha efectuat, sigui perquè ha caducat el certificat de signatura electrònica,

estem davant d'un defecte esmenable que com a tal sempre s’ha d’esmenar en el termini donat a aquest efecte

i, per això, sempre serà posterior a la data límit de presentació de proposicions.

 Res. TACRC 474/2020: Signatura electrònica vs signatura manuscrita Els documents que formalment

apareixien amb firmes manuscrites, sí estaven signats electrònicament (impossibilitat de presentació d’ofertes a

la plataforma sense signatura electrònica).

VALIDACIÓ DE SIGNATURA 

Casos específics:

 Empreses no comunitàries: en aquest cas no es pot validar la signatura electrònica.

Informe del consorci AOC sobre els criteris a tenir en compte a l’hora de validar les signatures electròniques.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/gestio/index.xhtml

Recomanació: en els casos que no es pot validar la signatura electrònica, es pot demanar el resum amb una

signatura manuscrita.

https://www.hacienda.gob.es/tacrc/resoluciones/a%C3%B1o%202020/recurso%201625-2019%20(%20res%20474%20)%2002-04-2020.pdf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/gestio/index.xhtml
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VALIDACIÓ DE SIGNATURA

 L’eina de Sobre Digital permet la presentació d’ofertes sense signar o amb una signatura que no s’ha pogut 

validar correctament.

En el moment d’enviar el resum l’eina avisa a les empreses que el resum està sense signar:
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En el cas d’una signatura que no s’ha pogut validar correctament l’eina també avisa i dona dues 

opcions: tornar a intentar-ho més tard o presentar l’oferta amb una signatura no validada:

VALIDACIÓ DE SIGNATURA
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VALIDACIÓ DE SIGNATURA

Una vegada presentada l’oferta l’eina dona diversos missatges sobre la signatura que s’ha d’esmenar, tant a l’espai 

de preparació i presentació de l’oferta com en el justificant de presentació de l’oferta:



55

VALIDACIÓ DE SIGNATURA

En l’espai d’obertura també apareixen avisos que indiquen que el resum de l’oferta conté una signatura no validada

En aquest cas s’ha d'obrir un requeriment de tipus “esmena de signatura”:
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L’empresa licitadora disposa en l’espai de preparació i presentació de l’oferta d’un botó per generar un resum “sense 

signar” (resum original) que han de descarregar, tornar a signar amb un certificat vàlid i enviar en el requeriment 

d’esmena de signatura:

VALIDACIÓ DE SIGNATURA
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Una vegada esmenada la signatura per part de l’empresa licitadora, en l’espai d’obertura hi ha diverses eines per 

validar la signatura

VALIDACIÓ DE SIGNATURA
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 Res.TCCSP 315/2019: Presentació d’una oferta amb un xifrat adicional a l’eina de sobre digital  No es
considera que el contingut dels arxius siguin ni indesxifrables, ni il·legibles en termes informàtics atès que
finalment el contingut de l’oferta va acabar essent intel·ligible per als membres de la mesa i, per tant, es va
poder tenir en consideració a efectes valoratius

Recomanació (als materials d’ajuda i a les guies per a la redacció de plecs) no xifrar els fitxers o arxius fora de
l’eina de sobre digital.

 Res TCCSP 48/2021: La signatura digital del document abans de la data límit de les proposicions no
garanteix la integritat del document, si no s’acredita la càrrega del document a la plataforma mitjançant la
corresponent empremta digital.

 Res TCCSP 70/2021: Licitació electrònica, acte públic i sessions virtuals de la mesa de contractació “En
todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en
la licitación puedan emplearse medios electrónicos”, cal entendre que aquesta excepció ho és envers
l’assistència de les empreses licitadores, en quedar garantit el secret i la integritat dels sobres digitals
mitjançant els dispositius electrònics corresponents (per totes, les resolucions 359/2020, 286/2020,
285/2020 i 245/2020), però no pot entendre’s en el sentit d’eximir de l’obligació realitzar igualment la
sessió de l’òrgan col·legiat amb l’assistència del quòrum mínim legalment exigit, encara que la sessió
es realitzi de manera virtual o a distància i no presencial”.

 Res TCCSP 162/2021: Diferències entre la notificació electrònica i el correu electrònic  Als efectes de
la prova de la seva recepció pel destinatari.

ALTRES TEMES D’INTERÈS

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2019/resolucio_num_315_2019.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2021/resolucio-num-070-2021.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contacte/tccsp/resolucions/2021/resolucio-num-162-2021.pdf
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