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INTRODUCCIÓ 

 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ha ampliat 
considerablement les obligacions de publicitat en el Perfil de contractant, incrementant tant el 
número de dades com el de documents que cal publicar-hi, amb la finalitat d’aconseguir un 
més elevat grau de transparència i publicitat en els procediments de contractació. 

El perfil de contractant es configura, a partir d’ara com la principal eina de publicitat, 
comunicació, informació i interacció entre els poders adjudicadors i les empreses en el procés 
de contractació pública. 

 Així cal publicar, obligatòriament,  les licitacions al Perfil de contractant i, a més, les licitacions 
sotmeses a regulació harmonitzada s’ha de publicar també al DOUE. Deixa de ser preceptiva, 
doncs, la publicitat al DOGC o al BOP.  La  manca de publicitat de l’anunci de licitació al Perfil 
comporta la nul·litat del contracte (article 39).  

D’altra banda, la importància de la publicació també radica en els efectes que té en la  
regulació del recurs especial en matèria de contractació, ja que el còmput del termini per a la 
interposició del recurs, com a norma general, es computa des de la data de publicació al Perfil 
de l'anunci de licitació, del contingut dels plecs, de modificació del contracte o de la 
formalització de l'encàrrec a mitjans propis (article 50). 

El procés d’implantació de totes les novetats derivades de la Llei a la PSCP s’ha estructurat en 
diferents fases.  

• FASE 1.- S’implementaran solucions de contingència en el moment de l’entrada en 
vigor de la nova llei el 9 de març de 2018. A principis d’abril (fase 1.1) s’habilitarà  la 
publicació dels encàrrecs a mitjans propis.  

• FASE 2.- La PSCP disposarà de l’opció de fer publicacions agregades dels contractes 
menors, dels expedients basats en un acord marc a la fase d’adjudicació i dels 
encàrrecs a mitjans propis de menys de 50.000 € a la fase de formalització. Aquestes 
funcionalitats estaran disponibles a partir de la primera setmana del mes de juliol. 

• FASE 3.- Durant el mes de setembre i octubre es preveu que la PSCP estigui habilitada 
amb els camps nous que es defineixen a l’Annex III de la nova llei de contractes. 
S’afegirà també la fase d’Execució del contractes.  

• FASE 4.- Per últim, s’adaptaran els serveis d’integració per tal de que des dels gestors 
d’expedients (GEEC,  TEEC,...) es puguin enviar tots aquests camps nous de forma 
automatitzada. Aquesta integració es preveu que estigui habilitada al mes de 
novembre. 

Aquest document pretén guiar  als usuaris dels Perfils de contractants allotjats dins de la PSCP, 
sobre com publicar les noves dades i documents que cal publicar al seu Perfil de contractant, 
en la primera de les fases d’implantació que hem detallat anteriorment. 
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I) DADES I DOCUMENTS A INCORPORAR DURANT LA FASE D’ALERTES FUTURES I 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT 

 

 

Consultes preliminars de mercat. Article 115 Llei 9/2017 

Cal publicar al Perfil de contractant: l’objecte de la consulta preliminar; quan s’iniciarà aquesta; 
quins són els assessors que participaran (experts, autoritats independents, col·legis 
professionals i excepcionalment, operadors econòmics) i quines són les raons que motiven 
l’elecció dels assessors externs.  

Aquesta informació cal publicar-la a la fase “Alertes futures i consultes preliminars del mercat” 
del Perfil de contractant, dins del camp “Informació d’interès” de la Pestanya “Més 
informació”. 

 

 

 

Posteriorment, caldrà publicar un informe motivat de les actuacions realitzades. Aquest 
informe es publicarà dins del tauler d’anuncis com  un “Avís relacionat amb les consultes 
preliminars del mercat”. 
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II) DADES I DOCUMENTS A INCORPORAR DURANT LA FASE DE L’ANUNCI PREVI 

 

 

L’enllaç a la publicació de l’anunci d’informació prèvia. Article 63.3.d. Llei 9/2017 

L’enllaç a la publicació als diaris oficials de l’anunci d’informació prèvia cal publicar-lo al camp 
“Informació d’interès” de  la pestanya “Dades de l’anunci previ”. Cal publicar obligatòriament 
les licitacions sotmeses a regulació harmonitzada al DOUE. La publicitat a altres diaris oficials 
és opcional.  

 

 



                                                                                                      

 

6 

 

III) DADES I DOCUMENTS A INCORPORAR DURANT LA FASE DE LICITACIÓ 

 

Nous procediments de contractació 

Procediment obert simplificat i procediment obert simplificat abreujat. Article 159 

Llei 9/2017 

La nova llei de contractes del sector públic regula dintre del procediment obert dues 
modalitats noves: el procediment obert simplificat i el  procediment obert simplificat abreujat.  

Aquestes dues noves modalitats del  procediment obert, “tramitació simplificada” i 
“tramitació simplificada abreujada” es visualitzaran al Perfil en un desplegable quan es 
seleccioni el procediment obert com a procediment de licitació. També es podrà seleccionar 
l'indicador de “tramitació amb mesures de gestió eficient”, regulat en el Decret llei 3/2016, 
que es podrà continuar utilitzant per als casos en que el VEC sigui inferior a 200.000 euros en 
obres i 60.000 euros en subministraments i serveis i la ponderació de la puntuació dels criteris 
d'adjudicació sotmesos a un judici de valor sigui superior al percentatge establert a l'article 159 
de la Llei 9/2017, per a l’ús del procediment obert simplificat. 

 

A més, en els procediments oberts amb tramitació simplificada abreujada, les ofertes rebudes 
no es poden visualitzar fins que no s’hagi superat la data límit de presentació d’ofertes. 
 
Per últim, als procediments oberts amb tramitació simplificada abreujada es pot indicar que la 
última publicació es faci en la fase d’adjudicació, ja que la Llei no fa necessària la signatura 
d’un contracte sinó únicament la signatura per part del contractista de la resolució 
d’adjudicació. 
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Procediment associació per a la innovació. Article 177 Llei 9/2017 

La nova llei de contractes estableix un nou procediment d’adjudicació, anomenat procediment 
d’associació per a la innovació, que té per finalitat el desenvolupament de productes, serveis u 
obres innovadores i la compra posterior dels productes, serveis u obres resultants.  

Aquest nou procediment s’incorpora al llistat dels procediments de licitació i una vegada que 
es seleccioni aquest tipus de procediment es marcarà automàticament el desplegable de 
“Compra d’innovació” amb el camp “Associació per a la Innovació”. 
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Publicació del document de l’anunci de licitació. Article 63.3.c. Llei 9/2017 

La publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant amb totes les dades recollides a 
l’annex III de la Llei 9/2017 es fa mitjançant un document que cal publicar com a “Document 
de l’anunci de licitació” a la pestanya “Plecs i altres documents”. En aquest apartat està 
habilitada una plantilla preemplenada amb tota la informació incorporada al Perfil, que s’ha de 
descarregar, completar amb la informació que encara no estigui incorporada al Perfil i 
incorporar al Perfil per tal de finalitzar la publicació. 

 

 

Informació i documentació preparatòria del contracte. Article 63.3.a. Llei 9/2017 

Els nous documents preparatoris de la licitació que cal publicar són: 

Memòria justificativa del contracte; l’informe d’insuficiència de mitjans, en el cas de contractes 
de serveis; la justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació, quan sigui diferent de 
l’obert o el restringit (aquests dos informes poden ser documents independents o formar part 
de la memòria justificativa) i el document d’aprovació de l’expedient. 

Aquests nous documents es publiquen dins de la pestanya “Plecs i altres documents” utilitzant 
el component  “Altres documents”. 
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Límit de presentació/adjudicació lots a un mateix licitador i possibilitat de permetre 

ofertes integradores. Article 99 Llei 9/2017 

En el cas que la licitació d’un contracte dividit en lots permeti la presentació d’ofertes 
integradores o introdueixi limitacions al número de lots que pot presentar-se un licitador o 
limitacions al número de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador, cal indicar-ho 
expressament als plecs i a l’anunci.  

Quan la licitació prevegi aquestes circumstàncies, la informació s’ha de publicar a la pestanya 
“CPV i gestió de lots” de l’Anunci de licitació, on s’han creat aquests tres indicadors: “Oferta 
integradora”,” Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta”, 
”Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador”.  

 

 

Admissibilitat de variants. Article 142 Llei 9/2017  

La possibilitat d'admetre variants a la licitació s'ha d'establir a l'anunci de licitació, indicant en 
concret sobre quins elements i en quines condicions.  

Al Perfil junt amb l'indicador de l'admissió de variants s'obrirà un camp de text lliure per 
recollir la concreció d'aquestes variants d'acord amb l'establert amb la llei. L'indicador 
“s’accepten variants” es troba a la pestanya “Característiques de la licitació” a la fase de 
Licitació. 
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Condicions especials d'execució. Article 202 Llei 9/2017  

Les condicions especials relacionades amb l'execució del contracte, que poden referir-se en 
especial a condicions de caràcter social, mediambiental, ètic o d'altre ordre, s’han de preveure 
a l'anunci de licitació. 

Al Perfil les condicions especials d'execució es poden marcar a la fase d'anunci a la pestanya de 
“Plecs i altres documents”.  
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Nou camp. Contractes harmonitzats 

S’han aprofitat aquests canvis a la PSCP per incorporar l’indicador de si és un “contracte 
harmonitzat “ a la pestanya “Dades del contracte”. Recordeu que actualment d’acord amb 
l’Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, el llindar del contracte harmonitzat per als 
contractes d’obres, de concessió d’obres i de concessió de serveis  és d’un VEC igual o superior 
a 5.548.000 euros i per als contractes de subministraments i serveis amb VEC igual o superior a 
221.000 euros.  

 

 

Modificació del contracte. Article 203-207 Llei 9/2017 

A la pestanya  “Dades del contracte” de la fase de licitació s’ha incorporat un indicador sobre si 
“es preveuen modificacions als plecs”. 
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Identitat dels licitadors. Article 63.3.e. Llei 9/2017  

La identitat dels licitadors s’ha de publicar a la fase de l’anunci de licitació mitjançant un 
document al tauler d’anuncis dins del tipus “Empreses licitadores” en el moment que hagi 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes.  

 

Composició de les meses de contractació, comitès d’experts o òrgans tècnics 

especialitzats. Article 63.5 Llei 9/2017 

A la nova llei de contractes s’estableix expressament que s’ha d’informar sobre la composició 
de les meses de contractació, comitè d’experts o d’òrgans tècnics especialitzats per a 
l’aplicació de criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor, indicant el càrrec dels 
membres i no permetent al·lusions genèriques o indeterminades. 

Al Perfil de contractant, trobeu dins del tauler d’anuncis un tipus d’avís que és “Avisos 
relacionats amb la Mesa/Comitè d’experts” que és el lloc on s’ha de publicar el document 
amb aquesta composició. 
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IV. DADES I DOCUMENTS A INCORPORAR DURANT LA FASE D’ADJUDICACIÓ 

 

Article 202 Llei 9/2017. Condicions especials d'execució 

Les condicions especials d’execució del contracte s’informen a la fase d'adjudicació a la 
pestanya “Dades de l’adjudicació”. 

 

 

Identitat dels licitadors. Article 63.3.e. Llei 9/2017 

També cal informar aquesta informació en la fase d’adjudicació, dins de la pestanya “Dades de 
l’adjudicació” al camp “Identitat d’empreses licitadores”. 



                                                                                                      

 

14 

 

 

 

 

Actes de la mesa de contractació, informes de valoració, informes sobre 

justificacions de valors anormals i la resolució d'adjudicació. Article 63.3.e Llei 9/2017 

Cal publicar totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació, 
l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant judici de valor , els 
informes de valoració sobre les justificacions presentades pels licitadors sobre les ofertes 
incurses en presumpció d‘anormalitat i en tot cas la resolució d'adjudicació. 

La publicació de tota aquesta documentació al Perfil de contractant es farà en la fase 
d'adjudicació, dins de la pestanya de “Dades de l’adjudicació”. Existirà un document obligatori 
que serà la “resolució d'adjudicació”. En el cas que el procediment d'adjudicació es declari 
desert per qualsevol motiu, caldrà publicar a l'apartat de resolució d'adjudicació la resolució 
que declari desert el procediment.  
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V. DADES I DOCUMENTS A INCORPORAR DURANT LA FASE DE FORMALITZACIÓ 

 

Formalització del contracte. Article 154 Llei 9/2017  

La formalització del contracte, junt amb el corresponent contracte, cal publicar-lo al Perfil del 
contractant en el termini de 15 dies des del perfeccionament del contracte.  

Dins de la fase de la fase de formalització del contracte cal publicar el document del contracte, 
sense que sigui necessari annexar en aquest camp tots els plecs o altre documentació que es 
consideri contractual. Aquest nou camp obligatori del contracte es troba a la pestanya “Dades 
de la formalització del contracte” a l’apartat “Documents”. 

 

 

Modificació del contracte. Article 203-207 Llei 9/2017 

De les modificacions del contracte s’ha de publicar l’anunci de modificació al Perfil de 
contractant  en el termini de 5 dies des de la seva aprovació acompanyat de totes les 
al·legacions e informes inclosos a l’expedient de la modificació. 

Com a novetat al Perfil, es construirà una nova fase d’execució del contracte (fase 3), on es 
podran publicar les pròrrogues, les modificacions, etc. En aquesta primera fase, per publicar 
les modificacions del contracte cal utilitzar el tauler d’anuncis en la fase de formalització, on 
s’ha incorporat un nou tipus d’avís que són els “Avisos relacionats amb la fase d’execució”.  
Aquest apartat del tauler d’anuncis és l’apartat on cal publicar l’anunci de la modificació 
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d’acord amb les dades de l’Annex III de la Llei de contractes del sector públic i, a més, tota la 
documentació relacionada amb l’expedient de modificació. 

 

 

VI. ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS PERSONIFICATS. Article 32.6 i 63.6 Llei 9/2017 

Condició de “Mitjà Propi Personificat” 

L’ens que tingui la condició de mitjà propi ha de publicar al seu Perfil de contractant un 
document per indicar la seva condició com a tal, respecte de quins poders adjudicadors i sobre 
quins sectors pot actuar. 

Formalització dels encàrrecs a mitjans propis:  

L’entitat que ha realitzat l’encàrrec ha de publicar la formalització dels encàrrecs a mitjans 
propis: 

- Els d’import superior a 50.000 euros de manera individualitzada. Aquesta funcionalitat 
estarà disponible a partir de la primera setmana del mes d’abril. A la pestanya de 
dades bàsiques es podrà escollir l’opció de publicar un contracte o bé un encàrrec. En 
el supòsit de publicar un encàrrec, automàticament es publicarà a la fase de 
formalització,  on caldrà annexar el document de formalització de l’encàrrec. Si fos 
necessari publicar alguna formalització abans de la construcció d’aquesta funcionalitat, 
es pot publicar el document de la formalització a l’espai del Perfil de contractant per 
part de l’Administrador departamental. 

- Els encàrrecs d’import superior a 5.000 euros e inferior a 50.000 euros s’han de 
publicar de forma agregada. En la fase 2 del projecte, prevista a partir de la primera 
setmana del mes de juliol, es preveu la possibilitat de publicar aquesta informació 
adjuntant un document en format excel. 
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VII.  DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE UN CONTRACTE I EL DESISTIMENT. 

Article 63.3.e Llei 9/2017 

A la Llei 9/2017 la renúncia del contracte rep el nom de decisió de no adjudicar o subscriure un 
contracte. Aquesta decisió i el desistiment es poden publicar abans de la fase de formalització. 
Quan hi ha una publicació feta, ja sigui en fase de licitació o en fase d’adjudicació, al prémer el 
botó anul·lar es podrà seleccionar dins del desplegable tipus d’anul·lació, les opcions de 
decisió de no adjudicar o subscriure el contracte o l’opció de desistiment. 

 

 

 

VIII. LA INTERPOSICIÓ DE RECURSOS I L’EVENTUAL SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES 

PER MOTIU DE LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS. Article 63.3.e Llei 9/2017 

La interposició del recurs cal publicar-la al tauler d’anuncis, a l’opció “Recursos”.  En aquesta 
pantalla cal indicar al camp “Descripció” a quins lots afecta el recurs i si la interposició del 
recurs ha suposat la suspensió del contracte.  
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IX. PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT CONTRACTUAL. Article 28.4. Llei 9/2017 

Cal donar publicitat a la programació de l’activitat de contractació pública que es 
desenvoluparà en un exercici pressupostari o períodes plurianuals. 

Aquesta informació es publicarà a l’espai del Perfil de contractant per part de l’Administrador 
departamental mitjançant un document.   

 

X. PUBLICACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  Article 63.4 Llei 9/2017 

La publicació dels contractes menors de manera agregada amb els camps establerts a la llei 
(objecte, durada, import d’adjudicació, inclòs IVA i identitat de l’adjudicatari) es farà  
mitjançant un document excel. Aquesta funcionalitat estarà disponible la fase 2 del projecte 
durant la primera setmana del mes de juliol. 

Cal recordar que d’acord amb l’article 159 de la Llei 5/2017, de Mesures Fiscals, 
Administratives, Financeres i del Sector Públic, s’han de publicar els informes justificatius en 
els contractes menors consecutius  amb idèntic objecte i  adjudicatari en un període inferior a 
un any o durant tres anys consecutius. Per publicar aquests informes és necessari publicar 
individualment el contracte menor corresponent a la PSCP. 

Per tant, a l’existir aquestes dues vies de publicació dels contractes menors caldrà confirmar 
que, en el cas d’haver publicat un contracte menor individualment a la PSCP, aquest contracte 
no sigui posteriorment també publicat mitjançant la nova publicació agregada establerta a la 
Llei de contractes.  

En tot cas, una vegada arribada la fase 2, i estigui habilitada la publicació agregada de 
contractes menors, es publicarà un document explicatiu sobre la nova funcionalitat. 

 


