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La signatura (electrònica) de les proposicions

 La documentació per a les licitacions s’ha de presentar 
signada pel licitador o la persona que el representi (art. 80.1 
del RGLCAP).

 No és necessari signar tots els documents de l’oferta: 
resum de l’oferta (eina de Sobre Digital)...

 La declaració responsable (DEUC) ha d’estar signada (art. 
140 de la LCSP). 

 És suficient l’ús de la signatura electrònica avançada 
(Decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de 
seguretat electrònica).

 L’omissió de la signatura és un error esmenable. 



La signatura electrònica de l’oferta
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“Les empreses licitadores han de signar les ofertes i el DEUC. 
Quan diverses empreses concorrin agrupades en una UTE, l’oferta 
haurà d’estar signada per tots els seus integrants. Igualment, 
hauran de presentar un DEUC separat, en què consti la informació 
requerida per cada empresa participant. La signatura de l’oferta es 
durà a terme mitjançant la signatura del resum de l’oferta, que 
incorpora l’empremta electrònica de la resta de documents que la 
integren.” 

Exemple de clàusula:



Els certificats admesos
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“D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà 
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un 
certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a 
la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 
DEUC i de l’oferta. 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els 
certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord 
amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE.” 

Exemple de clàusula:



L’esmena de defectes en la signatura de les proposicions
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“La signatura de l’oferta s’esmenarà, si és necessari, previ 
requeriment per part de l’òrgan de contractació, amb la signatura 
correcta del resum, que l’empresa licitadora haurà d’haver guardat 
sense efectuar-hi cap modificació; en el cas del DEUC, l’esmena 
es produirà amb la signatura d’un de nou.”

Exemple de clàusula:



La formalització del contracte
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“El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut de signatura electrònica.”  

Exemple de clàusula:



La formalització del contracte en el procediment obert simplificat 
abreujat

7

“La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.”

Exemple de clàusula:




