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VERSIONS

Versió Autor Data Descripció
1.0 21.01.2009 Descripció de novetats incorporades a la versió 2.0 de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Publica
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1. Introducció

Aquest  document  recull  les  principals  novetats  incorporades  a  la  versió  2.0  de  la 
Plataforma, tant a l’eina de Backoffice com al Portal de Contractació Pública.

Com a resum, els canvis funcionals més significatius són els següents:
- Propera Licitació
- Anul·lació de procediments
- Esmena 



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Finances 
Direcció General de Contractació Pública 

            

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Novetats versió 2.0
Versió:    1.0 Data:21/012009 Pag. 5 / 32

- Adjudicació provisional: Múltiples adjudicataris, fitxers adjunts
- Adjudicació definitiva: Múltiples adjudicataris, fitxers adjunts, deserts
- Control de canvis 
- Perfil de contractant: Publicació de documents
- Portal de contractació: Línia de navegació de l’expedient
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2. Espais de licitació
La  nova versió  de  la  Plataforma reestructura  algunes  de  les  dades  de  l’expedient  i 
introdueix algunes modificacions.

3. Capçalera de l’expedient

A l’eina de gestió,  la capçalera de l’espai de licitació es redueix mostrant només les 
dades d’identificació de l’expedient i guanyant així espai a la zona de manteniment de 
cada fase. 

Per a facilitar la gestió de les fases de l’expedient, s’afegeix informació de la darrera fase 
publicada i es permet fer el canvi de la fase en edició des de la mateixa capçalera.

4. Dades bàsiques i Dades del contracte

Es reestructuren les dades bàsiques i les dades del contracte. Les dades bàsiques es 
mantenen com a dades genèriques de l’expedient, mentre que les dades de contracte es 
repliquen i es passen a mantenir a nivell de cada fase de l’expedient.

A nivell de la interfície de l’eina de gestió, implica el següent canvi:
• La pestanya de “Dades Bàsiques” de la versió 1.1 estava estructurada en dues 

persianes: “Dades bàsiques” i “Dades del contracte”. 

A   la  versió  2.0,  la  pestanya  de  “Dades  Bàsiques”  manté  només  les  dades 
bàsiques.
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• Les  dades  de  contracte  es  traslladen  a  cada  una  de  les  fases,  en  una nova 
subpestanya de “Dades del contracte”. La resta de dades de la fase s’estructuren 
a subpestanyes addicionals.  Les dades del  contracte són editables en les tres 
primeres fases de l’expedient;  a les fases d’adjudicació  només són dades de 
consulta. Hi ha dues excepcions a aquest comportament:

o En el cas d’un expedient en el qual s’editi l’adjudicació provisional com a 
primera  fase,  es  poden  modificar  les  “Dades  del  contracte”  a  la  fase 
d’adjudicació provisional.

o En el cas d’un expedient en el qual s’editi l’adjudicació definitiva com a 
primera  fase,  es  poden  modificar  les  “Dades  del  contracte”  a  la  fase 
d’adjudicació provisional.
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Com afecta al manteniment de la informació:
• En crear un nou espai de licitació

o S’informen  les  dades  d’identificació  de  l’expedient  (Denominació  del 
contracte i Codi d’expedient). Aquestes dades es defineixen en el moment 
de  la  creació  i  després  es  poden  modificar,  dintre  de  les  “  Dades  de 
contracte”  en  les  fases  de  Propera  Licitació,  Anunci  Previ  i  Anunci  de 
Licitació.

o S’informen les dades bàsiques de l’expedient. Aquestes dades només es 
poden definir en el moment de la creació, després són dades només 
de consulta (excepte la data de fi de publicació al perfil, que no és una 
dada que es publiqui al Portal).

• En modificar un  espai de licitació
o Es  mostra  la  pestanya  de  “Dades  bàsiques”.   Excepte  la  “Data  fi  de 

publicació al perfil”, la resta de dades són només de consulta.
o Dintre de cada pestanya corresponent a cadascuna de les fases, es mostra 

una subpestanya de “Dades del Contracte” on es pot introduir i modificar 
aquesta informació a les fases de Propera Licitació, Anunci Previ i Anunci 
de Licitació. A les fases d’Adjudicació Provisional i Adjudicació Definitiva ja 
no són dades modificables, excepte en dues situacions:
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 En el cas d’un expedient en el qual s’editi l’adjudicació provisional 
com a primera fase, es poden modificar les “Dades del contracte” a 
la fase d’adjudicació provisional.

 En el cas d’un expedient en el qual s’editi  l’adjudicació definitiva 
com a primera fase, es poden modificar les “Dades del contracte” a 
la fase d’adjudicació provisional.

Addicionalment, s’incorporen les següents modificacions:

Dades bàsiques
Procediment 
de licitació

Per a especificar un Negociat amb publicitat als Diaris:
- Seleccioneu com a procediment l’opció “Negociat amb publicitat”
- NO Marqueu l’opció “Amb publicitat només a la Plataforma?”

Per a especificar un Negociat amb publicitat només a la Plataforma:
- Seleccioneu com a procediment l’opció “Negociat amb publicitat”
- Marqueu l’opció “Amb publicitat només a la Plataforma?”

Altres 
procediments 
segons 
instruccions 
internes

S’incorpora l’opció per a contemplar altres procediments segons instruccions internes, 
que inclou  el  cas  d’adjudicació  directa.  Aplicable  a  òrgans de  contractació  que no 
tinguin  la  consideració  d’administració  pública,  però  són  poders  adjudicadors  i  a 
òrgans de contractació que no són poders adjudicadors.

Procediment 
derivat 
d’acord marc

S’incorpora una nova opció 
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Data  fi  de 
publicació a la 
Plataforma

En les fases finals  d’un expedient (Adjudicació definitiva i  Procediment Anul·lat,  és 
obligatori informar aquesta data. Si l’usuari no l’informa, el sistema l’informarà amb 
una data 12 mesos a partir de la data de publicació de la fase final.

Els expedients existents abans de la 2.0 que tenen publicada una adjudicació definitiva 
i no tenen informada aquesta data, han estat actualitzats automàticament informant la 
data de fi de publicació amb un data 12 mesos posteriors a la de la publicació  de 
l’adjudicació definitiva.

Dades de contracte
Obertura 
de Pliques

S’incorporen dades de l’obertura de pliques, les quals es poden informar en la 
fase de Anunci de Licitació.

Durada  el 
contracte

La durada del contacte es pot especificar en anys, mesos i dies. Es pot informar 
a les fases Propera Licitació, Anunci Previ i Anunci de Licitació.

En expedients  que  comencin  a  una  fase  d’adjudicació,  també  es  pot  editar  aquesta 
informació.

5. Control de canvis
S’afegeix informació de control que permet visualitzar l’usuari i el moment en que s’han 
fet modificacions a un expedient. 

A cada fase, es mostra un nou control amb la llista de les actualitzacions realitzades a 
les diferents versions d’aquella fase.
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Cada acció de “Desar”, “Desar i enviar a validar”, “Desar i Validar” i “Desar i Publicar” 
genera un nou registre en el control de canvis.

Els expedients creats abans de la versió 2.0, no tenen dades registrades de control de 
canvis.

6. Esmena
A partir de la versió 2.0 està disponible la publicació d’esmenes. Qualsevol modificació 
d’una dada ja publicada i visible al Portal de Contractació, es farà mitjançant aquest 
mecanisme, amb el qual no es sobreescriuen les dades com fins ara, sinó que es manté 
la versió inicial de la publicació i es genera una nova versió amb els canvis. La publicació 
d’una esmena és certificada per part de CATCert, deixant constància de la data de la 
publicació  de  l’esmena,  però  també  de  la  data  de  publicació  inicial.   Al  Portal  de 
Contractació  es  visualitza  la  publicació  de  l’esmena  amb  la  data  de  publicació 
corresponent i, un enllaç que permet consultar les publicacions anteriors de la mateixa 
fase. Es poden fer tantes esmenes como sigui necessari. 

7. Modificació de dades bàsiques
Només es permet la modificació de “Data fi de publicació al perfil”, la qual no és una 
dada que es publiqui al Portal, per la qual cosa es pot modificar simplement fent un 
“Desar”.

8. Modificació de dades de cada fase
A la barra de controls de cada fase, es mostra un nou control que indica la publicació 
sobre la  qual  s’està treballant  (la  primera publicació,  la  primera esmena,  la  segona 
esmena ,...). Cadascuna d’aquestes publicacions s’identifica amb un número de versió 
(versió 1.0, versió 2.0, versió 3.0,...).  En començar a treballar amb una fase, s’editarà 
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la versió 1.0. Seleccionant el control de versions, es mostra l’usuari i data i hora de la 
darrera actualització de cada versió.

Quan una versió d’una fase ja està publicada però encara no és visible al Portal (no ha 
arribat la data planificada de publicació),  no es poden modificar  les seves dades. En 
aquesta situació s’habilita la funcionalitat de cancel·lar la publicació (tal i com es descriu 
a l’apartat corresponent) que permet desplanificar la publicació.

Si la versió ja està publicada i ja és visible al Portal (ha arribat la data planificada de 
publicació),  no es poden modificar  les seves dades.  En aquesta situació  s’habilita  la 
funcionalitat  de  crear  una  esmena  que  permet  corregir  les  dades  en  cas  d’error  i 
publicar-les de nou (en una nova versió).

9. Procediment per a fer l’esmena
Al seleccionar l’opció “Fer una esmena” s’aixeca una finestra que permet introduir dues 
dades:
- en el cas d’esmena d’un anunci de licitació, es pot modificar el termini de presentació 
de propostes
- es pot introduir un text explicatiu a mostrar en el Portal on el gestor pot indicar el 
motiu de l’esmena.
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Al desar aquestes dades, es crea una nova versió de la mateixa fase on es pot editar i 
publicar la informació seguint el mateix procediment que a la versió inicial. El control de 
versions  mostra  “Nova  versió”  i  la  icona  d’informació  de  l’esmena  mostra  el  detall 
introduït en “Descripció de l’esmena”.

Al desar les dades s’actualitzarà la versió.

Seleccionant el control de versions es mostren totes les versions, permetent canviar 
entre elles. Només es pot modificar la darrera versió.
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Als expedient creats amb versions anteriors a la 2.0,  s’han guardat les dades de cada 
fase com a versió 1.0.

10. URLS diaris
En el cas de l’anunci de licitació, les dades de publicació als diaris oficials,  tenen un 
tractament especial.

Mentre l’anunci  no està publicat  es poden modificar  les dades del diaris  oficials  com 
qualsevol altra dada.

Quan l’anunci es publica, totes les dades es passen a mode de consulta (no es poden 
modificar)  excepte  les  dades  de  publicació  als  diaris  oficials  que  no  estiguin 
informades.  Això  permet  publicar  al  Portal  les  dades  de  publicació  als  diaris  en 
diferents moments sense fer una esmena i mantenint la data de publicació inicial  al 
Portal.  Les  dades  de  cada  diari  només  es  poden  publicar  una  vegada  dintre  de  la 
mateixa versió, si cal modificar-los, s’ha de fer una esmena.

Quan l’anunci està en estat “Publicat” es mostra un nou botó al costat de les dades de 
publicació als diaris “Publicar enllaços”.
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Al seleccionar “Publicar enllaços” al Portal de contractació es visualitzen les noves dades 
sense modificar la data de publicació. Encara que no es modifiqui la data de publicació, 
el sistema genera un log de la nova publicació i de la certificació de CATCert de la fase 
amb les dades completes. A l’eina les noves dades informades queden bloquejades.

Es pot informar una segona publicació amb el mateix funcionament:

Quan s’informen totes les dades, s’oculta l’opció de “Publicar enllaços”:

11. Fitxers adjunts
Els documents adjunts es poden modificar en una esmena. Per a tenir habilitada l’edició 
de documents adjunts cal fer un “Desar” una primera vegada a la versió de l’esmena.

12. Portal de Contractació
Al Portal sempre es mostra la darrera versió (publicació) de cada fase i un link a les 
anteriors.
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13. Cancel·lar publicació
Quan es passa una fase a estat “Publicat”, però no ha arribat el moment indicat a la data 
de publicació al perfil, i per tant, la publicació no és visible al Portal, es mostra l’opció 
“Cancel·lar publicació”,  que torna la fase a l’estat “Validat”.  No es pot cancel·lar una 
publicació feta al Portal.

Quan una fase està en estat “Publicat” i encara no és visible al Portal, es mostra l’opció 
de cancel·lar:

Quan una fase està en estat “Publicat” i ja és visible al Portal, no es pot cancel·lar la 
publicació. En aquesta situació es mostren les opcions d’anular expedient i esmena que 
s’expliquen en els apartats corresponents.

Pot passar, que si es manté fixa la pàgina de detall durant un temps i arriba el moment 
de la publicació, es continuï mostrat l’opció de “Cancel·lar publicació” perquè no s’ha 
actualitzat la pàgina durant aquest temps. Si en aquesta situació es selecciona el botó 
“Cancel·lar licitació”, es donarà un missatge avisant que no es pot perquè l’anunci ja 
està publicat i es refrescarà la pàgina ocultant aquesta opció.

Si es publica una fase i es detecta un error en les dades introduïdes, amb aquesta opció 
s’evita haver de fer una esmena si la fase no està publicada i visible.

Aquesta opció només està disponible per a l’usuari validador.

14. Propera Licitació

La propera licitació és un avís previ  de caràcter informal d’una prevista  i futura licitació, 
identificant unes dades bàsiques dels futurs contractes que hagin de ser adjudicats. No 
s’ha de confondre amb l’ anunci previ de l’article 125 de la Llei de contractes del sector 
públic. Per tant, la publicació de dades en d’una propera licitació no permet reduir els 
terminis en la presentació de proposicions.
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A l’eina de gestió s’incorpora una nova fase a les ja existents  a l’expedient fins ara 
(Anunci Previ, Anunci de Licitació, Adjudicació Provisional i Adjudicació Definitiva) que 
permet la publicació al Portal de Contractació de properes licitacions.

La propera licitació és, des d’aquesta versió, la fase inicial de l’expedient. La gestió de 
les seves dades i la publicació funcionen amb el mateix mecanisme que la resta de fases 
de l’expedient, essent totes elles opcionals. Permet informar la data prevista del procés 
de licitació, informació general d’interès i adjuntar diferents documents.

 

Al Portal de Contractació, la publicació de les properes licitacions es poden consultar al 
perfil de contractant corresponent.

15. Anunci de Licitació

16. Estructura
L’anunci  de  licitació  s’estructura  en  diferents  subpestanyes:  “Dades  del  Contracte”, 
“Característiques de la Licitació” i “Gestió de Lots”.
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En  el  cas  dels  procediments  negociats  amb  publicitat  només  a  la  Plataforma,  en 
gestionar-se informació addicional, l’estructura de subpestanyes és la següent: “Dades 
del  Contracte”,  “Característiques de la Licitació”,  “Condicions addicionals”,  “Gestió de 
Lots” i “Plecs i altres documents”

17. Criteris de solvència 
El  mitjà  de  solvència   es  selecciona  a  partir  dels  valors  contemplats.  És  una  dada 
opcional. Pot anar acompanyat, també opcionalment, d’un text descriptiu.

En el cas de solvència econòmica i financera:

En el cas de solvència tècnica i professional:

Als  expedient  creats  amb versions  anteriors  a  la  2.0,   veureu informats  els  camps 
“Descripció”  i  “Mínim”,  i  el  camp Mitjà  estarà buit  (ja  que  fins  aquest  versió  no es 
codificava).
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18. Anul·lar anunci

A la versió 2.0 s’incorpora la funcionalitat d’anul·lar un expedient. 

Es pot fer una anul·lació quan un expedient està en fase d’Anunci de Licitació i ja s’ha fet 
la publicació al Portal de Contracció, és a dir: 

- La fase en edició és Anunci de Licitació
- L’estat de la fase és Publicat
- Ha arribat la data i hora de publicació al perfil, i per tant l’anunci és visible al 

Portal

A nivell  de gestió de l’eina de Backoffice, l’anul·lació es tracta com una fase més de 
l’expedient,  que  es  pot  donar  després  de  la  fase  d’Anunci  de  Licitació  (segons  les 
condicions indicades anteriorment). 

El resultat d’una anul·lació és la publicació al Portal de Contractació de les dades de 
l’anul·lació a l’expedient corresponent. Al perfil  de contractant s’identifiquen totes les 
anul·lacions publicades. 

El procediment s’inicia seleccionant el botó “Anul·lar Licitació”, que aixeca una finestra 
on s’informen les dades de detall de l’anul·lació, seguint el mateix procediment que per 
a la resta de publicacions al Portal.
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Les dades a informar són:
- Data de l’anul·lació
- Enllaços i dates de la publicació de l’anul·lació als diaris oficials
- Tipus d’anul·lació (renúncia o desistiment)
- Descripció
- Com que l’expedient passa a una fase final, es permet informar la data de fi de 

publicació a la plataforma. Si no s’informa, l’aplicació l’informarà amb una data 
12 mesos a partir de la data de publicació de l’anul·lació.

Al  “Desar”  o  “Desar  i  Validar”,  l’expedient  passa  a  fase  “Procediment  en  procés 
d’anul·lació” i el control de canvi de fase queda bloquejat.
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Ara, seleccionant el botó “Anul·lar licitació”,  s’aixeca la finestra amb les dades de detall.
• Mentre  l’expedient  està  en fase  “Procediment  en  procés  d’anul·lació”  existeix 

l’opció d’esborrar l’anul·lació;  en aquest cas es tornaria a la fase d’Anunci  de 
Licitació.

• Al “Desar i Publicar”, l’expedient passa a fase “Procediment anul·lat”. Un cop en 
aquesta fase no es pot realitzar cap acció més sobre un expedient.

El botó “Procediment anul·lat” mostra el detall de l’anul·lació en mode consulta.
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19. Adjudicació provisional

20. Procediments i lots deserts
La versió 2.0 NO incorpora una opció específica per a marcar els procediments deserts a 
les adjudicacions provisionals.  Està previst incorporar aquesta funcionalitat (de forma 
similar a com s’ha fet a l’adjudicació definitiva) en properes versions. Temporalment, per 
tant,  si  es  dóna  aquesta  circumstància  a  un  expedient,  s’informarà  amb  un  text 
descriptiu al camp Empresa de l’adjudicatari.

21. Múltiples adjudicataris

La versió 2.0 permet informar múltiples  adjudicataris  de forma estructurada a nivell 
d’expedient o lot (per exemple en cas d’acords marcs).
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En el cas d’un expedient sense lots, a l’informar les dades de l’empresa adjudicatària a 
la pestanya de “Dades de l’adjudicació provisional”,   en cas que hi  hagi més d’una, 
s’aniran informant per separat seleccionat l’opció “Afegir empresa”.

En el cas d’un expedient amb lots, el funcionament és el mateix, però es fa dintre del 
detall de cada lot.
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Als  expedients  introduïts  anteriorment  a  la  2.0,  les  possibles  dades  de  múltiples 
adjudicataris introduïdes, es continuaran veient tal i com van ser introduïdes en el seu 
dia, tant a l’eina de gestió como al Portal de Contractació.

22. Fitxers adjunts

A  la  pestanya  de  “Dades  de  l’adjudicació  provisional”,   es  poden  adjuntar  diversos 
documents.
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23. Adjudicació definitiva
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24. Procediments i lots deserts
S’incorpora una opció específica per a marcar els procediments deserts.

En el cas d’un expedient amb lots, el funcionament és el mateix, però es fa dintre del 
detall de cada lot.

Els expedients introduïts amb versions anteriors a la 2.0, que s’hagin declarat desert, 
mostraran les dades segons es van introduir  en el  seu dia tant  a l’eina (no tindran 
seleccionada la nova opció) com al Portal de Contractació.

25. Múltiples adjudicataris

De forma anàloga a l’adjudicació provisional, a l’adjudicació definitiva es poden entrar 
les dades de múltiples adjudicataris de forma estructurada (per exemple en cas d’acords 
marcs).

Als  expedients  introduïts  anteriorment  a  la  2.0,  les  possibles  dades  de  múltiples 
adjudicataris introduïdes, es continuaran veient tal i com van ser introduïdes en el seu 
dia, tant a l’eina de gestió como al Portal de Contractació.

26. Fitxers adjunts

A  la  pestanya  de  “Dades  de  l’adjudicació  definitiva”,   es  poden  adjuntar  diversos 
documents.
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27. Perfil de contractant

La versió 2.0 permet publicar documents d’interès a cada òrgan de contractació al perfil 
de contractant del Portal. Aquesta funcionalitat s’incorpora a l’eina de gestió, dintre de la 
pestanya de Perfil  de Contractant.  L’usuari  administrador  d’òrgan de contractació,  té 
accés a aquesta nova funcionalitat.

S’incorpora una nova pestanya “Documents”, dintre de la qual es poden anar afegint els 
documents a publicar a la taula de documents del perfil. Tots els documents que conté la 
taula són visibles al Portal.

Al  seleccionar l’opció “Publicar  un altre document”,  s’aixeca una finestra que permet 
introduir les dades: Títol  i fitxer.
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Al  seleccionar  “Enviar”   el  document  s’incorpora  a  la  Plataforma  i  es  publica 
immediatament al Portal.

Si es vol fer una modificació sobre un document publicat:
• Per  a  modificar  el  títol,  seleccionar  el  document  de  la  taula,  modificar-lo  i 

seleccionar “Publicar”. Els canvis es visualitzen immediatament al Portal.
• Per a modificar el fitxer, s’ha d’esborrar i tornar a afegir el document a la taula

Per a deixar de publicar un document s’ha d’esborrar de la taula.

Al Portal, els documents publicats es mostren en una nova zona a la dreta de la pàgina. 
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28. Portal de contractació
A nivell del Portal de Contractació, es destaquen els següents canvis:

29. Home
- S’incorporen enllaços directes a altres webs d’interès.

30. Perfil de contractant
- S’afegeixen properes licitacions i procediments anul·lats.

- S’incorpora la publicació de documents de l’òrgan de contractació.

31. Publicacions
- Es reestructura la presentació de les dades bàsiques i les dades de contracte, reubicant 
la informació en zones diferenciades.
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Dades d’identificació, dades bàsiques, línia de navegació del expedient i links de versió 
de la fase.

Dades del contracte:



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Finances 
Direcció General de Contractació Pública 

            

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Novetats versió 2.0
Versió:    1.0 Data:21/012009 Pag. 31 / 32

Plecs i documentació:

- Es mostren els nous camps d’informació mantinguts des de l’eina de Backoffice.

- Al costat de la data de publicació, es mostra una icona de CATCert que fa visible la 
certificació de les publicacions per part de CATCert. Tots els anuncis publicats al Portal, 
són enviats a la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura Electrònica (PSIS) de 
CATCert per a certificar la data i hora de la seva publicació. La icona de certificació de 
CATCert, està fent visible que s’ha produït aquest fet i la publicació està correctament 
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certificada.  Per  tant  totes  les  publicacions  del  Portal  han  de  mostrar  la  icona  de 
certificació; si no fos així es tractaria d’una incidència de la Plataforma.

-  S’incorpora  un  línia  de  navegació  entre  les  diferents  fases  d’un  expedient.  Cada 
publicació s’ubica en la fase corresponent d’aquesta línia, però permet navegar fàcilment 
a la resta de publicacions del mateix expedient. 

Aquesta línia es visualitza per a les publicacions realitzades amb la versió 2.0.

- Al accedir a una publicació es mostren les dades de la darrera versió publicada.
- Si no hi ha cap esmena, només es mostra la publicació inicial
- Si hi ha una o més esmenes, es mostren les dades de la darrera esmena, i 
enllaços a totes les publicacions fetes.
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