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PRINCIPIS 
RECTORS

• “Pla d'acció europeu 2016-2020 per l'administració

electrònica”. (abril'16) : Electrònic per defecte: les

administracions han d'oferir preferentment els seus

serveis per via electrònica

• “Declaració de Tallin” (octubre'17):Orientació 
horitzontal (estendre l'admistració electrònica a tots els 
nivells i a totes les polítiques públiques)



MARC NORMATIU I

Directiva 2014/24/UE

• Antecedent 52è I arts. 22 i concordants

• OBJECTIU: 1 d'octubre 2018 contractació
electrònica regla general per augmentar
L'EFICIÈNCIA I LA TRANSPARÈNCIA



MARC NORMATIU II

Ley 9/2017, de 8 de 
novembre (LCSP)

• exposició de motius:

• “decidida apuesta (...) en favor 
de la contratación electrónica, 
estableciéndola como 
obligatoria (...) desde su 
entrada en vigor”

• Contrasta amb la inexistència 

en l'ampli i extens articulat 

d'un precepte que 

expressament digui que la 

contractació pública és 

electrònica (però ...fa falta ?)

• nucli (?) de la seva regulació
es concentra en les:

• DA 15a (Normes relatives als 
mitjans de comunicació 
utilitzables en els procediments 
regulats a la llei)

• DA 16a (Ús de mitjans 
electrònics en els procediments 
regulats en la llei)

• DA 17a (Requisits específics 
relatius als dispositius de 
recepció electrònica de 
documents)



PERSPECTIVA INTERNA
La tramitació de l'expedient

La tramitació de l'expedient, des del seu 

inici, des de l'ordre d'incoació, hauria de 

ser íntegrament electrònic, en virtut de la 

LPAC y la LRJSP.

Plecs i anuncis format electrònic ja des de 

2008, perquè no les relacions internes ? 

(Llei 16/2015) : funcionament de les 

meses, emissió d'informes, ...



PERSPECTIVA 
EXTERNA
Presentació 
d'ofertes i 
relació amb els 
licitadors

• EXCLUSIVITAT DELS MITJANS ELECTRÒNICS

• Procediments oberts simplificats i supersimplificats 
NOMÉS mitjans electrònics (art 159 LCSP);

• També en la subhasta electrònica (art 143 LCSP);

• També en els sistemes dinàmics d'adquisició articles (223 
a 226 LCSP).



PERSPECTIVA 
EXTERNA
Presentació 
d'ofertes i 
relacions amb 
els licitadors 
(II)

• La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme per 
mitjans electrònics. (DA 15a apt.3),

Excepció quan:

• Quan es requeriria aplicacions fora del comú o no disponibles.

• Ofertes amb formats que no poden ser processats pels programes 

generalment disponibles

• Requeriment d'equips ofimàtics especialitzats no disponibles generalment.

• Presentació de models físics o a escala que no poden ser presentats utilitzant 

mitjans electrònics.

• També apartat 4 de la DA 15ª , raons de seguretat.

• Els òrgans de contractació indicaran en un informe específic les raons per 

aplicar l'excepció

• Especialitats LCSP en matèria de notificacions i comunicacions (Junta 

Consultiva de Contractació Pública de l'Estat informes -exp 1/2018 i 2/2018-).



OBJECTIUS:

• Publicitat dels procediments amb
consulta i accés electrònic als anuncis, 
plecs i altra doc complementària.

• Presentació electrònica de les ofertes.

• Obertura de les ofertes i funcionament 
de les meses de contractació
mitjançant sistemes electrònics.

• Gestionar les notificacions 
electrònicament durant tot el 
procediment.

• Signatura del contracte mitjançant 
sistemes electrònics.



Moltes 
gràcies per 
la vostra 
atenció
josepmaria.sabatev@urv.cat


