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1. Ús de la licitació electrònica a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública

A través de les dades bàsiques incorporades a cada expedinet iniciat
a l’eina de gestió de PSCP, es configura definint una de les opcions de
sota a la pestanya dades bàsiques de l’expedient a PSCP.
A partir de la versió 6.20 de PSCP (febrer 2020), cal definir el mètode
de presentació de les ofertes a l’anunci de icitació entre 4 opcions
disponibles:

Més informació: Portal de Suport de Licitacions Electròniques.
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1. Ús de la licitació electrònica a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública
• Eines de licitació electrònica de la Generalitat de Catalunya
implantades pel Consorci AOC al món local i les universitats:

• Eines de licitació electrònica de la Generalitat de Catalunya
implantades pel Consorci AOC al món local i les universitats:
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1. Indicadors ús licitació electrònica: Any 2020
• Anuncis de licitació publicats pel món local i les universitats: 10.895
Ens locals: 10.422
•
•
•
•

Sobre Digital: 6.266
Telemàtica: 1.822
Altres eines de licitació electrònica: 1.510
No admet licitació electrònica: 1.298

El 85% de les
licitacions
obertes dels ens
locals i de les
universitats
durant 2020 van
ser electròniques
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1. Indicadors ús licitació electrònica: Any 2020
• Ens del món local i les universitats que han fet ús de la licitació
electrònica: 901
Ens locals: 884
•
•
•
•

Sobre Digital: 796
Telemàtica: 237
Altres eines de licitació electrònica: 77
No admet licitació electrònica: 285

608 ajuntaments
van fer ús de les
eines de licitació
electrònica.
Un 64% del total
respecte d’un
36% que encara
no s’ha iniciat en
l’ús de la licitació
electrònica.
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1. Indicadors ús licitació electrònica: Any 2021
• Anuncis de licitació publicats pel món local i les universitats: 6.299
Ens locals: 6.048
•
•
•
•

Sobre Digital: 3.726
Telemàtica: 1.025
Altres eines de licitació electrònica: 1.102
No admet licitació electrònica: 446

Un 7% de les
licitacions
electròniques
totals a 2021
s’han publicat
sense l’ús
d’eines de
licitació
electrònica.
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1. Indicadors ús licitació electrònica: Any 2021
• Ens del món local i les universitats que han fet ús de la licitació
electrònica: 863
Ens locals: 844
•
•
•
•

Sobre Digital: 730
Telemàtica: 213
Altres eines de licitació electrònica: 83
No admet licitació electrònica: 147

588 ajuntaments
han fet ús de les
eines de
licitació
electrònica fins
al 31/05/2021.
Un 62% del
total.
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1. Indicadors ús licitació electrònica any 2020
Conclusions

• Els indicadors d’ús de la licitació als procediment de Contractació
dels ens locals a Catalunya:
•

no mostren encara els valors desitjats per a garantir el compliments de la
obligació normativa, que només eximeix de l’ús de la presentació d’ofertes per
mitjans no electrònics a les excepcions definides a la Disposició addicional 15ª
de la LCSP.

•

en termes generals, aquests indicadors denoten la consolidació de l’ús de les
eines de licitació electrònica que es fan servir en un alt percentatge de les
publicacions realitzades a la PSCP.
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2. Temes d’interès actualitzats a la Guia de
Contractació Electrònica
• Funcionament de les sessions de la mesa de Contractació a Sobre
Digital:
L’eina Sobre digital implantada pel Consorci AOC al món local i les universitats, no
disposa d’una funcionalitat integrada per fer emissions via streaming que permeti la
celebració dels actes d’obertura dels sobres que contenen les ofertes presentades
en les licitacions públiques de forma virtual o telemàtica.,
Així mateix, els membres de les meses o custodis en les licitacions configurats a
l’expedient determinat, poden fer-ne el seguiment accedint a Sobre Digital, en la
data i hora fixades.
Un cop els custodis han aplicat les seves credencials i s’han obert els sobres, tant
ells mateixos com els membres de la mesa definits poden accedir a la
documentació.
D’aquesta manera, els membres de les meses també poden complementar
l’obertura i l’accés a la documentació a través de l’eina de Sobre Digital amb
el seguiment telemàtic de les reunions mitjançant eines col·laboratives
pròpies que permetin realitzar l’acte de manera virtual.
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2. Temes d’interès actualitzats a la Guia de
Contractació Electrònica
• L’esmena de defectes de signatura de les proposicions:
A partir de la versió 6.21 de Sobre Digital (maig de 2020) l’eina disposa d’un tipus
de requeriment específic per l’esmena de la signatura que incorpora el
Resum de l’oferta com a document requerit.
Permet, també, al licitador la descàrrega del resum de l’oferta original des de
l’espai virtual de presentació, de manera que les empreses el poden obtenir des
d’aquest apartat per tal d’afegir-ho, degudament esmenat, a la resposta al
requeriment efectuat per l’òrgan de contractació:
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Gràcies per la vostra atenció!
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L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
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