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 Els formats dels documents han de ser públicament 
disponibles i d’ús no restringit.

 Els formats s’han d’especificar en l’anunci o en els plecs.

 Esquema Nacional d’Interoperabilitat: criteris i 
recomanacions dels formats que han d’utilitzar les AAPP: 
estàndards oberts d’ús generalitzat. 

 Els formats dels documents han de permetre fer cerques, 
seleccions i còpies del text.

 L’elecció del format s’ha de realitzar segons la naturalesa
de la informació a tractar. 

Els formats admesos de les ofertes i el pes màxim dels documents



Els formats admesos de les ofertes
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“Els formats admesos per als documents que s’annexin a la 
presentació d’una proposició són els següents:
Format de processador de text: .doc | .docx | .odt | .rtf | .sxw | .abw
Format de full de càlcul: .xls | .xlsx. | .ods
Format de presentació natiu de Microsoft PowerPoint: .ppt |.pptx | 
.odp
Format documental: .pdf | .odi
Format gràfic: .jpg | .bmp | .tiff | .tif
Format de dibuix: .dwg
Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es 
poden enviar en un arxiu comprimit (ZIP).”

Exemple de clàusula:



El pes màxim dels documents (1) 
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“L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida 
superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes 
d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. 
La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del 
tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap 
tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició 
s’incorporaran, numerats, en l’apartat “altra documentació” (part 1 
de 2, part 2 de 2). 
(En cas que en una licitació es prevegi que l’opció de comprimir o 
dividir l’arxiu sigui inviable per la mida dels arxius –com per 
exemple vídeos–, es recomana incloure la previsió següent: “Les 
empreses licitadores han de seleccionar l’arxiu de més de 25 Mb 
no partible sense clicar al botó “xifrar i desar” 

Exemple de clàusula:



El pes màxim dels documents (i 2) 
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i, un cop preparada tota l’oferta normalment i tenint l’arxiu de més 
de 25 Mb i no partible seleccionat però no enviat, han de generar 
el resum que conté totes les empremtes electròniques adjuntes i 
enviar-lo.  
Les empreses han d’aportar l’arxiu en un suport electrònic físic 
(USB), de manera que l’òrgan de contractació o la mesa podrà 
comprovar la coincidència de les empremtes electròniques dels 
documents aportats en aquest suport físic electrònic amb les dels 
documents seleccionats en l’oferta presentada”).”



La impossibilitat d’accedir al contingut de l’oferta (1)
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“Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i 
de qualsevol tipus de programa o codi nociu... 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores 
estigui malmès, en blanc o sigui ilꞏlegible o estigui afectat per 
algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció 
de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques, respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al 
contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se 
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa...”

Exemple de clàusula:



Discrepàncies entre els valors inclosos en els camps de la 
plataforma i els valors inclosos en l’oferta
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“En el supòsit que hi hagi discrepàncies entre les dades 
assenyalades en els camps de la plataforma de licitació 
electrònica, i les dades assenyalades en els documents de les 
ofertes que s’hagi requerit que s’adjuntin en la presentació de 
l’oferta, prevaldrà el que s’hagi indicat en el document, que serà 
considerat l’oferta de l’empresa licitadora.”

Exemple de clàusula:



La consulta de dades a altres administracions públiques
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“La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació 
pugui consultar o obtenir en qualsevol moment del procediment 
contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses 
licitadores o contractistes (per exemple, sobre el compliment de 
les obligacions tributàries o de Seguretat Social), excepte que s’hi 
oposin expressament.”

Exemple de clàusula:



Els recursos de suport disponibles (1)
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L’eina de Sobre Digital: 
“Les ofertes es presentaran utilitzant exclusivament mitjans 
electrònics, mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible des de 
l’adreça web següent:  
http://contractaciopublica.gencat.cat/xxx.”
Podeu trobar material de suport sobre com presentar una oferta 
mitjançant l’eina de Sobre digital a la web de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/
ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES.
https://www.aoc.cat/portal-
suport/licitacions_empreses/idservei/licitacions_empreses/” 
Les plataformes privades de licitació electrònica: 

Exemple de clàusula:
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“Les ofertes es presentaran utilitzant exclusivament mitjans 
electrònics, a través de la plataforma electrònica de licitació ..., 
accessible des de ....
Podeu trobar material de suport sobre com presentar una oferta 
mitjançant la plataforma de licitació electrònica ... a la web: ....”

Els recursos de suport disponibles (2)




