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Funcionalitats incorporades a la versió 6.5.5 
 
La versió 6.5.5 de la Plataforma de serveis de contractació pública (d’ara endavant PSCP) 
incorpora noves funcionalitats i millores a l’eina de gestió (backoffice) i al Portal de 
contractació pública (frontoffice). Així mateix, en la línia de millora contínua de qualitat i 
seguretat, també s’incorporen millores tècniques en l’aplicació. 
 
A continuació s’expliquen els canvis més importants de forma més detallada: 

 
 
Noves funcionalitats i millores incorporades a l’eina de gestió 
 
• Ampliació del concepte d’esmena 
 
Fins ara, la publicació d’esmenes permetia l’actualització de la informació publicada, però no 
permetia indicar-ne la seva tipologia. Aquestes esmenes, actualment, tenen el mateix 
tractament mentre que la seva motivació podria ser diferent. Per aquest motiu, es vol dotar 
a la PSCP d’un mecanisme que permeti indicar les diferents tipologies d’esmenes. 
Concretament es podrà indicar el tipus d’esmenes: 
 

- Esmena: Continua sent el tipus actual d’esmena. Correspon a canvis que afecten al 
cicle de vida de l’expedient (canvis de terminis, correccions majors als plecs, etc.). 

- Correcció: Correspon a canvis menors i que no afecten al cicle de vida de l’expedient 
(errades ortogràfiques, petites correccions en els plecs, etc.). 

 
Per informar de la diferent tipologia es pot indicar en el quadre que es mostra en el moment 
de fer una nova esmena, tal i com es pot veure en la imatge següent: 
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D’altra banda, també tindrà consideració d’esmena l’ús de la publicació d’enllaços als diaris 
oficials mitjançant el botó “Publicar enllaços” de la pestanya de “Publicacions oficials”. 
 
Aquesta nova tipologia també es mostra en els correus de les subscripcions de l’expedient, 
de manera que s’informa en el text del correu del tipus d’esmena que s’ha publicat. 
 
Les diferents tipologies es veuran de la forma següent a portal de la PSCP: 
 

 
 
 
 
• Canvis respecte la fase d’anul·lació (renúncies/desistiments) 
 
En la fase d’anul·lació s’afegeix el camp número d’ofertes rebudes i la data de publicació 
passa a ser obligatòria atès que és un camp necessari per a la propera integració amb la 
Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP) de l’Estat.  
 
 
• Incorporació de validacions en els imports d’adjudicació 
 
S’han afegit les validacions següents en relació amb els imports d’adjudicació: 
 

• L'import d'adjudicació sense IVA no pot ser més gran que l'import amb IVA. 
• Si l'import d'adjudicació sense IVA és zero, l'import amb IVA no pot ser més gran de 

zero. 
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Noves funcionalitats i millores incorporades al Portal de contractació 
pública 
 
 
• Accés al perfil del licitador a través del Gestor d’Identitats i Control d’Accés a 

Recursos Corporatiu (GICAR)  
 

L’accés al perfil del licitador es farà a través del Gestor d’Identitats i Control d’Accés a 
Recursos Corporatiu (GICAR). Aquest canvi permet que l’accés al perfil del licitador sigui 
independent del navegador que s’utilitzi per tal que l’accés sigui més fàcil i generalitzat pels 
usuaris amb perfil de licitador. 
 
 
• Supressió de la visualització de l’identificador d’adjudicatari  
 
L’identificador d’adjudicatari (NIF/UTE/DUES/VIES o altres) es deixa de mostrar en les 
adjudicacions i formalitzacions. No obstant això, aquesta dada continua sent obligatòria atès 
que és un camp necessari per a la propera integració amb la Plataforma de Contratos del 
Sector Público (PLACSP) de l’Estat.  


