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Estructura del servei e-Contractació

a) PSCP / Perfil de contractant

Permet crear un espai únic d’informació global i integrat per a la difusió de la informació
de l’activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al
servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de
contractació.

b) PSCP / Presentació telemàtica d’ofertes

Permet la presentació electrònica d’ofertes. En aquests moments està disponible la
licitació electrònica per a contractes menors, negociats sense publicitat, contractes
derivats d’acords marc i oberts simplificats.

c) PSCP / Sobre digital 2.0.

Sistema de presentació electrònica d’ofertes ensobrades per a procediments oberts.
Aquesta solució permet al licitador “tancar” la seva proposició i presentar-la a l’òrgan de
contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la
informació presentada.
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Estructura del servei e-Contractació

d) RPC

És un instrument adient per permetre el compliment de les obligacions d’informació de
dades dels contractes públics que adjudiquin les entitats de l’Administració local
catalana, d’acord amb allò que disposa la legislació de contractes del sector públic i la
normativa de transparència.

e) TEEC

És una eina de tramitació simplificada adreçada a les unitats de contractació que permet
la gestió interna del cicle de vida íntegre dels expedients de contractació i que dóna
suport a les diferents fases de la tramitació, des de l’inici de la justificació de la
necessitat fins a l’extinció del contracte. S’adapta a les necessitats de tots els tipus
d’entitats del sector públic, amb independència del seu nivell de subjecció a la normativa
de contractació pública.

f) e-Subhasta

És un procés electrònic repetitiu per adjudicar contractes que compta amb un dispositiu
electrònic d’avaluació automàtica al que es pot recórrer per a qualsevol procediment de
contractació en el que resulti adient de conformitat amb la normativa de contractes del
sector públic.
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El servei d’e-Contractació de l’AOC

• El Consorci AOC ofereix als ens locals de Catalunya el servei e-contractació que es
nodreix de quatre eines tecnològiques:

1) Plataforma de Serveis de Contractació Publica de Catalunya (PSCP)
2) Registre Públic de Contractes (RPC)
3) Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació (TEEC)
4) e-Subhasta

• Totes estan gestionades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
(JCCA) de la Generalitat de Catalunya del Departament de Vicepresidència,
Economia i Hisenda (DVEH).

• Treball conjunt de la JCCA (*), l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació
Pública de la Direcció General de Contractació (**) i l’AOC per oferir una solució cada
cop més completa a les necessitats dels ens locals.

• L’objectiu prioritari: ajudar al món local a donar compliment a la normativa que
regula l’àmbit de la contractació pública electrònica i generar oportunitats de
millora d’eficiències i estalvis.

(*) Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya.

(**) Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
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Model corporatiu d’e-contractació de la Generalitat de 
Catalunya
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Contractació electrónica: terminis màxims
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Factura 
electrònica

(DF 8a.a) Llei 25/2013)
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comunicacions 
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Contractació electrònica 
obligatòria per a TOTES 

les AAPP
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(arts. 22.1 i 90.2 Directiva 2014/24/UE)

18 abril 2016

Comunicacions 
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Indicadors
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Resum global de l’activitat de l’any 2017. 
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Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
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Què és?

Una eina d’informació i prestació de serveis relacionats amb la
contractació pública a Catalunya, que constitueix el punt central d’informació
en els aspectes relacionats amb les licitacions, adjudicacions i d’altres
relacionats amb la contractació, dirigit a la ciutadania i a les empreses.

Normativa:

• Art. 347 Llei de contractes (antic art. 334 TRLCSP).
• Ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la

Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital (deroga
Ordres ECF/313/2008 i ECO/58/2012).



Perfil de contractant
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Què és? 

Un espai virtual que té per finalitat potenciar la transparència i
l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual
pública. El seu objectiu és difondre el conjunt de dades i d’informació
relativa a l’activitat contractual dels òrgans de contractació.

Normativa:

• Art. 63 Llei de contractes (antic art. 53 TRLCSP).



PSCP: característiques Portal de contractació
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• Seu electrònica en matèria de contractació pública dels òrgans de
contractació (arts. 5.1 Ordre VEH/172/2017 + art. 38 Llei 40/2015).

• Punt central d’accés a la informació de contractació pública.

• Publicacions dels Perfils dels contractants del sector públic català.

• Cercador únic de licitacions, adjudicacions, formalitzacions i anul·lacions,
renúncies i desistiments.

• Accés obert a tots els ciutadans/empreses, excepte “perfil del licitador”, a
través d’un punt únic d’accés a través d’internet.



PSCP: estructura i accessos
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PSCP està formada per dos mòduls: 

1. Portal de contractació pública (ciutadà / empresa)

2. Eina de gestió (empleat públic)

Cada mòdul o component té accessos diferents (art. 3 Ordre
VEH/172/2017).



PSCP: estructura i accessos
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I. Accés part pública – ciutadania (front office): Portal de contractació 
pública (https://contractaciopublica.gencat.cat/)



PSCP: característiques Portal de contractació
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PSCP: estructura i accessos (eina de gestió)
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II. Accés part privada – empleat públic (eina de gestió o back office):
EACAT (http://www.eacat.cat) > “Aplicacions” > “Accedeix” Plataforma de
serveis de contractació.

Com s’accedeix a EACAT?

1. Cal estar donat d’alta com a usuari d’EACAT.
• Si l’ens ja està donat d’alta a EACAT, cal posar-se en contacte amb el vostre gestor

d’EACAT perquè us habiliti l’accés.

• Si l’ens NO està donat d’alta a EACAT, caldrà que faci la sol·licitud d’adhesió prèvia a la
sol·licitud d’alta al servei de PSCP.

2. Cal introduir les dades d’identificació. Hi ha dues opcions:

- Opció 1: NIF i contrasenya (només editors).

- Opció 2: Accés amb certificat digital (obligatori en usuaris validadors i
administradors d’òrgan de contractació).



PSCP: estructura i accessos
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II. Part privada (eina de gestió o back office).



PSCP: rols d’usuari
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ROL DESCRIPCIÓ ENS

Administrador d’àmbit
Dóna d’alta els òrgans de contractació que pertanyen al seu
àmbit i els usuaris administradors d’òrgan de contractació de
cadascun d’ells.

Consorci AOC

Administrador d’òrgan 
de contractació

Dóna d’alta els usuaris editors i validadors del seu òrgan;
manté i publica la informació general del seu òrgan, visible des
del perfil del contractant de la PSCP.

Ens/Consorci AOC

Validador
Valida i publica a la PSCP la informació dels expedients de
contractació.

Ens

Editor Edita la informació dels expedients de contractació. Ens



PSCP: publicacions amb efectes jurídics
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• Mesures de seguretat per garantir la disponibilitat, integritat i no alteració
de la informació publicada:

• Certificat de seu electrònica que aporta protocol segur de comunicacions
SSL (xifrat de les comunicacions entre usuaris i PSCP) i identificació
unívoca del lloc web.

• Manteniment d’un registre (log o traça) de les publicacions realitzades.

• Cada entrada a aquest registre incorpora un segell de data i hora emès
per la Plataforma de serveis d’identificació i signatura (PSIS) de l’AOC.

• Cada entrada del registre incorpora un resum criptogràfic de l’entrada
anterior per garantir l’ordre de publicació. Impossible eliminar entrades
intermèdies o inserir entrades falses.

• Sincronització amb font fiable de temps.



PSCP: estructura i accessos (eina de gestió)
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Capçalera de l’eina de gestió per l’administrador d’òrgan:

Perfil de contractant: recull la informació relativa a un òrgan de contractació que es
publicarà en la PSCP.

• Dades bàsiques

• Adreces i contactes

• Documents: permet publicar documents d’interès de cada òrgan de contractació

• Perfil personalitzat: permet adaptar el perfil del contractant als estils propis de l’òrgan de
contractació. Per aquells òrgans que ho configurin, es crearà una adreça específica que
mostrarà el perfil de contractant amb els estils personalitzats

Gestió d’usuaris: permet gestionar l’estructura d’àmbits, òrgans i unitats de
contractació i donar d’alta els usuaris administrador general, administradors d’àmbit,
administradors d’òrgan de contractació, editors i validadors.

Manteniments: conté les següents funcionalitats:
• Arxiu d’expedients: permet consultar i gestionar l’arxivament dels espais de licitació

tancats cap a una eina externa (iArxiu).

• Registre d’incidències: permet cercar i consultar incidències.



PSCP: estructura i accessos (eina de gestió)

Espais de licitació:

Un espai de licitació és el conjunt d’informació d’un procediment de contractació o
expedient. Està estructurat en les seves dades bàsiques i la informació de les diferents
fases de gestió que poden formar part de l’expedient:

• alerta de futura licitació,

• anunci previ,

• anunci de licitació,

• adjudicació

• formalització.

Un espai de licitació es crea des de l’opció “Nou espai de licitació” on es defineixen les
dades bàsiques que defineixen el tipus d’expedient. Un cop creat un espai, des de
l’opció de “Espais de licitació”, es podrà editar i publicar la informació de les
diferents fases.
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PSCP: estructura i accessos (eina de gestió)

Fases d’un espai de licitació:
• Un espai pot començar en qualsevol fase excepte la d’anul·lació. - No és obligatori

passar per totes les fases (no hi ha cap fase obligatòria).

• L’edició de les fases ha de seguir un ordre concret, seguint l’ordre natural de gestió
en el temps de l’expedient. En aquest sentit, l’ordre natural és la seqüència “Alertes
futures i consultes preliminars del mercat -> “Anunci previ” -> “Anunci de licitació” ->
“Adjudicació ” -> “Formalització”.

• És l’usuari qui selecciona tant la fase inicial com els canvis de fase (segons les
regles indicades). Un cop s’ha canviat d’una fase a altra posterior, no es podrá
tornar a editar la informació de la primera.

• Les fases “Procediment anul·lat” (Renúncies/Desistiments/Anul·lació de l’expedient),
“Adjudicacions desertes”, “Menors finalitzats” i “Formalització” són fases finals; no
permeten el canvi a una fase posterior.

• En fer el canvi de fase s’activa la pestanya de la fase nova corresponent de
l’espai de licitació i permet la seva edició.
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PSCP: estructura i accessos (eina de gestió)

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 publicades
originalment, 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 Consorci AOC, deixant
constancia 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.
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PSCP: integracions
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• Gestor d’identitats d’EACAT.

• PSIS. Plataforma de serveis d’identificació i signatura, per a la validació
de signatures i obtenció del segell de temps per al procés de certificació
de la publicació d’informació.

• Registre Unificat (MUX). Per al registre de presentació de documents i
proposicions (e-licita) en l’àmbit local i universitats.

• TEEC. Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació.

• iArxiu. Plataforma d’arxiu de documents electrònics, per l’arxivat i
conservació de les publicacions realitzades a la PSCP.



PSCP: integracions
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• Plataforma electrònica del DOGC. Per enviar sol·licituds de
publicació d’anuncis des de la PSCP.

• eNotum. Per enviar notificacions i comunicacions electròniques
relatives als expedients de contractació.

• Mòduls de licitació electrònica: presentació telemàtica d’ofertes,
sobre digital i subhasta electrònica.

• Antivirus corporatiu de la Generalitat.

• Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat (PCSPE).
Sindicació bidireccional de les publicacions. La informació publicada en
la PSCP es publica també en la PCSPE i viceversa. Des de la PSCP
(“cerca avançada”) es poden recuperar publicacions d’ambdues
plataformes.



Plataforma de Serveis de Contractació Pública
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Perfil del licitador
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Què és? 

Un espai virtual dins de la PSCP que, mitjançant autenticació, permet accedir
a un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de
proveir un espai propi a cada licitador amb un seguit d'eines dirigides a:

• L’accés i gestió de licitacions del seu interès.

• Col·laboració i comunicació entre licitadors.

• Millora de la innovació en el marc de la contractació pública.



Perfil del licitador: contingut
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• “Dades del perfil”: consulta i manteniment de les dades corporatives i de
contacte del licitador.

• “Les meves licitacions”: llista d’expedients que el licitador ha marcat
com del seu interès, on podrà indicar la seva disponibilitat per licitar-hi de
manera col·laborativa amb altres empreses.

• “Punt de trobada”: espai virtual adreçat als licitadors per tal d’impulsar la
compra col·laborativa tot garantint la col·laboració, l’eficàcia i l’eficiència.

• “Bústia d’innovació”: llista i enviament de propostes d’innovació per part
del licitador, adreçades als Òrgans de contractació, sobre projectes
desenvolupats per la seva empresa que els puguin resultar interessants.

• “Les meves ofertes”: llista de propostes de licitació realitzades en línia i
llurs expedients associats. No s’inclouen doncs ofertes de licitació
presentades de manera externa a la plataforma.



Perfil del licitador: contingut
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Plataforma de Serveis de Contractació Pública



Licitacions electròniques

Què és? 

• Presentació telemàtica d’ofertes (procediments que no requereixen
solució ensobrada): és un servei que permet la presentació
electrònica/telemàtica d’ofertes de qualsevol tipus de licitació. Està
disponible per a la licitació electrònica de contractes menors,
procediments negociats sense publicitat i contractes derivats
d’acords marc. S’inclou en les funcionalitats de PSCP. A partir de l’entrada
en vigor de la Llei de contractes, els procediments oberts simplificats i
supersimplicats, es faran per aquesta via de presentació telemàtica, que
s’adequarà al requisit de garantia de confidencialitat de les ofertes fins que
arriba la data de termini de presentació.

• Sobre digital 2.0. (solució ensobrada): sistema de presentació electrònica
d’ofertes per a procediments oberts. Aquesta solució permet al licitador
“tancar” la seva proposició i presentar-la a l’òrgan de contractació, amb la
seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació
presentada.
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Presentació telemàtica d’ofertes: característiques

• S'habilita des de les dades generals del contractes i permet la
presentació de les ofertes per part dels licitadors des del Perfil de
contractant, generant registre d’entrada a l’òrgan contractant.

• La “Presentació telemàtica de l’oferta” està pensada pels procediments
negociats sense publicitat, procediments derivats d’acord marc, contractes
menors, i els nous oberts simplificats i simplificats abreujats (en aquests
darrers es garanteix la confidencialitat fins al termini de presentació
d’ofertes).
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Presentació telemàtica d’ofertes: procediment

• S’inclou una guia ràpida de presentació d’ofertes a disposició dels
licitadors.
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Presentació telemàtica d’ofertes: procediment
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Un cop el licitador ha accedit a “Presentació telemàtica de l’oferta” es trobarà 
amb els següents passos:

• Pas 1: introducció dades del licitador



Presentació telemàtica d’ofertes: procediment
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• Pas 2: introducció de dades de l’oferta i adjuntar document de l’oferta



Presentació telemàtica d’ofertes: procediment
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• Pas 3: resum de dades > signar amb certificat digital i enviar



Presentació telemàtica d’ofertes: procediment
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• Pas 4: dades de registre i descàrrega del justificant



Presentació telemàtica d’ofertes: procediment

Generació de justificant de presentació d’oferta telemàtica.

• Document PDF signat amb el certificat d’aplicació de la Plataforma, el qual
es posa a disposició del licitador al finalitzar el procés de presentació de la
seva oferta.

• Accés al justificant d’enviament de l’oferta des de:

1. Pantalla del comprovant d’enviament: nou enllaç que permeti al
licitador descarregar-se el justificant en aquell moment.

2. Perfil del licitador > “Les meves ofertes”: sota l’expedient per al qual
s’ha enviat l’oferta es mostra un enllaç que permet descarregar el
justificant.
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Presentació telemàtica d’ofertes: eina de gestió

• Registre d’entrada i recepció d’oferta a l’eina de gestió

• Consulta/descàrrega de:

 Contingut de l’oferta (1 fitxer)

 Evidència d’enviament signat  (xml)

 Justificant de presentació (PDF)
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Plataforma de Serveis de Contractació Pública



Estructura del servei e-Contractació
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Registre Públic de Contractes (RPC)
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Què és? 

Un registre en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions
públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de
contractes, han de comunicar per a la seva inscripció, determinades dades
sobre els contractes, els procediments i els mateixos òrgans de
contractació.

Normativa:

• Art. 339 Llei de contractes (antic art. 333 TRLCSP).
• Art. 328 Llei de contractes (antic art. 29 TRLCSP).
• Art. 31 i annex 1 Reial Decret 817/2009.
• Ordre ECO/47/2013 (versió modificada per Ordre ECO/294/2015).
• Art. 13 + DA 8ª Llei 19/2014 de transparència.
• Resolució 19.02.2016, sobre el contingut de l’extracte dels expedients de

contractació i els procediments per complir el que disposa l’article 29
TRLCSP.



RPC: accessos
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Accessos:

I. Part pública-ciutadania (front office): Registre públic de contractes 
(https://registrepubliccontractes.gencat.cat/)

• Disposa d’una base de dades pròpia que s’alimenta periòdicament de la
informació del RPC.

• La ciutadania pot accedir sense necessitat d’identificació prèvia.

• L’accés s’efectua tot realitzant una consulta a

través del cercador.

• Les respostes a les cerques contenen dades

contractuals relatives als contractes executats

els darrers 5 anys.

• La ciutadania pot accedir a d’altres dades

inscrites (però no públiques) tot exercint el

seu dret d’accés a la informació pública en

base a la Llei catalana de transparència.

(http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Acces-a-la-informacio-publica/sollicitud-
dacces-a-la-informacio-publica_i_formulari/) 



RPC: accessos
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Accessos:

II. Part privada (eina de gestió o back office): EACAT
(http://www.eacat.cat) > “Aplicacions” > “Accedeix” > RPC

Com s’accedeix a EACAT?

1. Cal estar donat d’alta com a usuari d’EACAT.
• Si l’ens ja està donat d’alta a EACAT, cal posar-se en contacte amb el vostre gestor

d’EACAT perquè us habiliti l’accés.

• Si l’ens NO està donat d’alta a EACAT, caldrà que faci la sol·licitud d’adhesió prèvia a la
sol·licitud d’alta al servei de RPC.

2. Cal introduir les dades d’identificació. Hi ha dues opcions:

- Opció 1: NIF i contrasenya.

- Opció 2: Accés amb certificat digital.



RPC: accessos
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II. Part privada (eina de gestió o back office)



RPC: rols d’actuació
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ROL DESCRIPCIÓ ENS

Administrador d’Àmbit

Gestió dels organismes i usuaris del/s àmbit/s al/s que està
associat, associació d’usuaris a organismes i consulta i
extracció de dades contractuals dels organismes del/s àmbit/s
als que esta associat l’usuari.

Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa/ 

Consorci AOC

Administrador d’Entitat

Permet donar d’alta usuaris dels organismes als quals està
associat l’administrador, associar usuaris a organismes i
consultar i extreure dades contractuals dels organismes als
que està associat l’usuari.

Ens/Consorci AOC

Validador

Permet informar (alta i edició) dades de contractes i situacions
contractuals al RPC, trametre aquestes dades a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa per a la seva
validació i consultar i extreure dades dels organismes que
l’usuari tingui associats.

Ens

Editor
Permet informar (alta i edició) dades de contractes i situacions
contractuals al RPC i consultar i extreure dades dels
organismes que l’usuari tingui associats.

Ens

Si l’usuari té més d’un perfil (p.ex. editor i validador), haurà d’escollir el perfil amb què vol 
actuar en el moment d’accedir al RPC. 



RPC: com introduir les dades?

El sector públic local i universitats té dues opcions (art. 2 Ordre ECO/47/2013):

1. Manual: introducció manual de les dades, amb control d’accés a través de
l’extranet de les administracions catalanes (EACAT), que gestiona el
Consorci AOC.

○ Formularis de l’apartat “Gestió de contractes”.

○ “Càrrega de contractes menors”.

2. Integració automàtica (web services): l’AOC actuarà de punt d’integració
amb el RPC de tot l’àmbit local per garantir el compliment de les obligacions
legals de tramesa d’informació i documentació.
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RPC: responsabilitat en la tramesa de dades

Les entitats de l’Administració local i universitats catalanes han de comunicar al Registre
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i documents dels
contractes públics que adjudiquin de conformitat amb:

• Art. 339 Llei de contractes (antic art. 333 TRLCSP).

• Art. 31 i annex 1 Reial Decret 817/2009.

• Art. 2 Ordre ECO/47/2013 (versió modificada per Ordre ECO/294/2015).

• Art. 13 + DA 8ª Llei 19/2014 de transparència.

També han de comunicar les dades i documents d’acord amb el que estableix l’art. 328
Llei de contractes (antic art. 29 TRLCSP) i la Resolució 19.02.2016, sobre el contingut
de l’extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir amb l’antic
art. 29 TRLCSP.

Cada ens és responsable de les dades que s’introdueixen, així 
com de la seva posterior tramesa a l’RPC.
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RPC: quines dades s’han d’inscriure? 

D’acord amb l’art. 31.1 i l’annex I del RD 817/2009, s’ha d’informar al RPC:

I. Dades referides a l’adjudicació del contracte:

a) Comunes per a tots els contractes:
• Tipus de contracte.

• Any del contracte.

• Administració contractant.

• Òrgan contractant.

• Codi identificador del contracte.

• Lloc d’execució.

• Objecte del contracte.

• Codi CPV de l’objecte del contracte.

• Contractació per lots (indicació).

• Contracte mixt (indicació).

• Acord marc (indicació).

• Contracte complementari (indicació).

• Publicitat: diaris, butlletins o mitjans utilitzats, i dates de publicació.

• Tramitació ordinària, urgent o d’emergència (indicació).

• Procediment de tramitació.

• Imports del contracte (de licitació, d’adjudicació, anualitats i imports unitaris, si s’escau).

• Termini d’execució.

50



RPC: quines dades s’han d’inscriure?

D’acord amb l’art. 31.1 i l’annex I del RD 817/2009, s’ha d’informar al RPC:

I. Dades referides a l’adjudicació del contracte:

a) Comunes per a tots els contractes:
• Caràcter plurianual.

• Revisió de preus establerta.

• Contractista.

• Data d’adjudicació.

• Data de formalització.

b) Per als contractes d’obres:
• Fórmula o fórmules de revisió de preus.

• Classificació exigida.

c) Per als contractes de concessió d’obra pública:
• Aportacions públiques a la construcció.

• Termini de la concessió.

d) Per als contractes de gestió de serveis públics: tàcitament derogat
• Modalitat de la contractació, segons el que s’estableix a l’art. 253 de la Llei.

• Durada.

• Modalitats que determinen l’import del contracte.
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RPC: quines dades s’han d’inscriure?
D’acord amb l’art. 31.1 i l’annex I del RD 817/2009, s’ha d’informar al RPC:

I. Dades referides a l’adjudicació del contracte.

e) Per als contractes de subministrament:
• Tipus de contracte de subministrament.

• Preus unitaris (si s’escau).

• País d’origen dels productes adquirits.

f) Per als contractes de serveis:
• Modalitat de determinació del preu.

• Classificació exigida.

g) Per als contractes adjudicats per procediment negociat:
• Indicació del supòsit d’aplicació que va emparar l’ús del procediment.

• Nombre d’invitacions cursades.
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RPC: quines dades s’han d’inscriure?
D’acord amb l’art. 31.1 i l’annex I del RD 817/2009, s’ha d’informar al RPC:

II. Dades sobre modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu
contractuals:

a) Comunes per a tots els contractes:
• Codi identificador del contracte.

• Import de la modificació o modificacions.

• Variació de termini d’execució.

b) Per als contractes de concessió d’obra pública:
• Variació del termini de la concessió.

c) Per als contractes de gestió de serveis públics: tàcitament derogat
• Variació del termini de durada.

III. Dades referides a l’import final i extinció del contracte:
• Import final del contracte per tots els conceptes, referit al moment de la seva conclusió.

• Causa de la resolució (si s’escau).

• Data de la resolució (si s’escau).
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RPC: funcions o estat de la informació

El Registre Públic de Contractes estableix un circuit per a la introducció i validació de la
informació relativa als contractes, que passa pels següents estats:

• Organisme Contractant: la informació ha estat introduïda per l’organisme
contractant, però no s’ha tramès a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa per a la seva comprovació.

• Junta Consultiva: la informació s’ha tramès a la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa per tal que sigui revisada i, en el seu cas,
validada o retornada.

• Contracte validat: la informació s’incorpora al Registre Públic de Contractes. En
aquest moment ja no es pot canviar cap dada del contracte, a no ser que es faci una
petició motivada per part de l’òrgan competent en matèria de contractació de
l’organisme, dirigida al President/a de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa.

• Contracte retornat: la informació tramesa des d’un Organisme Contractant té dades
que, a priori, semblen errònies i es retorna al propi Organisme per tal que es facin les
correccions oportunes, si fos el cas.

54



RPC: quan s’han de comunicar les dades?

La comunicació de dades al RPC s’ha d’efectuar dins dels següents terminis (art. 3
Ordre ECO/47/2013):

• En casos d’adjudicació 1 mes des de la data de formalització del contracte

• En casos d’incidència  1 mes des de la data d’aprovació de la modificació,
pròrroga, variació de terminis o finalització (per compliment, liquidació o resolució)

En tot cas, les entitats locals han de comunicar les dades al RPC “antes de que finalice
el primer trimestre del año siguiente al que corresponda la información de cada
ejercicio” (art. 31.2 RD 817/2009).
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RPC: tramesa de dades a d’altres organismes

Els ens locals i les universitats catalanes estan obligats a trametre determinada
informació contractual:

• A qui?

a) Registre Estatal del Contractes del Sector Públic, gestionat pel Ministeri
d’Hisenda (art. 339 Llei de contractes).

b) Sindicatura de Comptes (art. 328 Llei de contractes).

• Com es fa? Mitjançant la comunicació de dades al RPC (art. 9 Ordre ECO/47/2013
i acord segon resolució de la Sindicatura de 19.02.2016).

• Qui ho fa? El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (DVEH),
prèvia comunicació de dades per part dels ens locals i universitats al RPC (Conveni
18.02.2010 i addenda de 18.12.2015).

• Quines dades s’han de comunicar a la Sindicatura de Comptes a través del
RPC? Les que determina l’art. 328.1 i 328.2 de la Llei de contractes i l’acord primer
de la resolució de la Sindicatura de 19.02.2016.
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RPC: gestió d’usuaris i correcció de dades

• Qui gestiona les altes o modificacions del RPC dels ens locals i universitats? L’AOC.

• Com puc sol·licitar un alta o modificació del RPC si sóc un ens local o universitat? A
través del formulari disponible en el portal de l’AOC: https://www.aoc.cat/serveis-
aoc/e-contractacio-registre-public-de-contractes/

• Puc modificar dades del RPC? Sí, a través del formulari que trobareu al web de l’AOC.
Cal enviar-lo registre_contractes.eco@gencat.cat
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RPC: suport als usuaris

Suport compartit als usuaris dels ens locals i universitats:

• JCCA: dóna suport en temes de contractació pública i en relació a les

dades trameses al RPC.

• AOC:

a) Realitza les accions de comunicació i suport als usuaris d’àmbit local i
universitats en relació a les altes i modificacions.

b) Posa a disposició el Manual d’usuari del RPC.

c) Posa a disposició una relació de les FAQ’s més significatives
mitjançant el seu portal de suport.

d) Recull les peticions de millora del RPC que efectuïn les entitats locals i
universitats i les proposa i trasllada al DVEH.
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https://www.aoc.cat/portal-suport/e-contractacio/idservei/econtractacio/
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Estructura del servei e-Contractació
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TEEC

Què és?

Una eina de tramitació simplificada adreçada a les unitats de contractació que permet
la gestió interna del cicle de vida íntegre dels expedients de contractació i que dóna
suport a les diferents fases de la tramitació, des de l'inici de la justificació de la
necessitat fins a l'extinció del contracte. S’adapta a les necessitats de tots els tipus
d’entitats del sector públic, amb independència del seu nivell de subjecció a la normativa
de contractació pública (art. 3.2 Ordre ECO/295/2015).

Normativa:

• Ordre ECO/295/2015, de 18 de setembre, per la qual s’aprova l’aplicació del
Tramitador electrònic d’expedients de contractació (TEEC).

• Acord de govern d’11 de febrer de 2014, de Projectes Corporatius de la Generalitat de
Catalunya per al desplegament de l’administració electrònica (substituït per Acord de
govern de 3 de febrer de 2015).

• Acord del Comitè Director de Contractació de 6 de novembre de 2013.
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TEEC: com és l’eina?
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TEEC: una mica d’història

63

Naixement del TEEC:

• L’acord del Comitè Director de Contractació de 6 de novembre de 2013 posa
de manifest la necessitat d’abordar un nou mòdul dins de la PSCP, que permeti
la gestió i seguiment dels expedients de contractació per aquells ens que
reuneixin alguns d’aquests requisits:

• < 100 contractes (no menors) a l’any
• Volum contractació anual < 1 milió €
• No executin el pressupost a GECAT

• La proposta s’institucionalitza com a eina de gestió corporativa amb l’acord de
govern d’11 de febrer de 2014, de Projectes Corporatius de la Generalitat de
Catalunya per al desplegament de l’administració electrònica (substituït per
Acord de govern de 3 de febrer de 2015).

• Per últim, s’aprova l’aplicació del TEEC amb l’Ordre ECO/295/2015, de 18 de
setembre.



TEEC: què és i què no és?

El TEEC és:
1. Una plataforma per a la gestió interna i integral dels expedients de contractació,

des de l’informe de necessitat fins a la liquidació i tancament.

2. Eina per a les unitats de contractació.

3. Plataforma multientitat, en què cada organisme disposarà d'un espai independent.

4. Eina comuna de tramitació simplificada que s'adapta a la gestió dels expedients de
contractació de tots els organismes.

5. Plataforma on unificar i recollir tota la informació de contractació generada.

6. Plataforma integrada amb d'altres sistemes de l'entorn de la Contractació:
GICAR, PSCP, RPC i PSIS. Futures integracions (e-notum, portasignatures i e-
còpia).

El TEEC no és:
1. No és una eina amb fluxos (workflows) de tramitació definits.

2. No és una eina per a la gestió econòmica dels expedients.

3. No genera documents de forma automàtica a partir de plantilles.
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TEEC: diferències amb el GEEC

65

GEEC 

(Gestor Electrònic d’Expedients de 
Contractació)

• Adreçat a: Departaments i entitats del sector
públic de la Generalitat, que fan ús de
GECAT com a sistema econòmic-financer i
tenen un alt volum de contractació.

• Agents involucrats: tota la organització
(unitats promotores, unitats i òrgans de
contractació, gestió econòmica, intervenció,
etc.).

• Eina de workflows.
• Integracions: GECAT, sistemes corporatius

(PCSP, RPC, RELIC, etc.) i opció d’integrar
amb sistemes propis.

• Generació, signatura i gestió de
“documents electrònics” (plantilles,
portasignatures, còpia autèntica, etc.)

• Normativa: Ordre ECF/193/2008, de 29
d'abril.

TEEC 

(Tramitador Electrònic d’Expedients de 
Contractació)

• Adreçat a: entitats dels sector públic de
Catalunya que requereixen d’un sistema
d’informació més senzill que una eina SAP
(com el GEEC).

• Agents involucrats: només unitats de
contractació (amb accés a consulta per d’altres
usuaris).

• Eina de gestió d’estats. Segons l’estat, es
determina la informació a introduir, la
documentació obligatòria i les accions
permeses.

• Integracions: PSCP + RPC + GICAR + PSIS
(+ integracions futures: e-notum,
portasignatures i e-còpia).

• Gestió de “documents electrònics”
Normativa: Ordre ECO/295/2015, de 18 de
setembre.



TEEC: funcionalitats

• Manteniment dels expedients de contractació.

• Incorporació de circuits de tramitació preestablerts amb l’opció de donar-
ne d’alta de nous per adaptar-los a les especificitats de cada entitat.

• Gestió de les fases de tramitació de l’expedient (preparació, licitació,
adjudicació/formalització i execució) per a cada procediment, amb
validacions, documentació i informació requerida en cada fase i una gestió
d’estats que permet avançar i retrocedir en la tramitació dins de cada fase.

• Ajuda contextual d’obligatorietats de camps i documents que ofereix a
l’usuari una guia i un control automatitzat per poder avançar d’estat.
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TEEC: funcionalitats

• Gestió dels documents associats a l’expedient i al contracte en cada una
de les fases i manteniment i classificació arxivística dels diferents tipus de
documents.

• Impressió de l'expedient amb la generació global de totes les dades de
l’expedient, excloent-ne la documentació adjunta, per a la seva impressió en
suport paper o format electrònic.

• Gestió i manteniment del registre d’empreses de forma transversal per a
totes les unitats de contractació.

• Gestió i manteniment dels usuaris i rols assignats (altes, baixes i
modificacions de perfils).
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TEEC: funcionalitats

• Enviament de correu electrònic integrat al TEEC per a la comunicació i
notificació als diferents usuaris de l’aplicació TEEC.

• Gestió d’un calendari per a la unitat de contractació i d’un sistema d’avisos
que permet informar de la data límit de presentació d'ofertes, la data de
reunions de les meses, la data de devolució de garanties, etc., amb la
possibilitat de personalització per a cada persona usuària.

• Accessos directes i filtres personalitzats per accedir a les cerques creades
directament des de la vista principal de l’aplicació.

• Comunicació de la informació al Registre públic de contractes d’acord amb
la normativa vigent.
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TEEC: integracions

69

• GICAR. Gestió d’identitats de la Generalitat de Catalunya.

• PSCP. Plataforma de Serveis de Contractació Pública per comunicar els anuncis de
licitació, adjudicació, formalització i anul·lació a la Plataforma. Posteriorment el sistema
en el moment de l'acceptació i publicació de l'anunci, rebrà l'evidència de publicació,
URL i data/hora d'aquesta.

• RPC. Per enviar informació sobre els contractes formalitzats al Registre públic de
contractes i les seves incidències d'execució, si és el cas.

• eNotum. Per enviar notificacions i comunicacions electròniques relatives als
expedients de contractació. (En treball)

• Signatura electrònica. Incorporació de la signatura electrònica en els documents. (En
treball)

• eCòpia. Per als serveis de còpia autèntica electrònica. (En treball)

• El TEEC no s’integra amb sistemes econòmics financers.



TEEC: estat actual

70

Actualment el TEEC està en fase de pilotatge tant en l’àmbit del sector públic 
de la Generalitat com l’àmbit del sector públic local. 

Pel que fa al món local els pilots són:

• Slot 13 (en producció – entorn real): 
‒ CC Bages
‒ Aj. Garriga

• Slot 14 (en preproducció – entorn proves):
‒ CC Moianès
‒ CC Vallès Oriental
‒ Aj. Masquefa
‒ Aj. Cervelló
‒ Aj. St. Quirze Safaja

Més informació: presentació del TEEC en el II Congrés de Govern Digital



Estructura del servei e-Contractació
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Subhasta electrònica

Què és?

• La Subhasta electrònica és un mecanisme iteratiu de selecció d’ofertes que
compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica al que es pot
recórrer per a qualsevol procediment de contractació en el que resulti
adient.

• Té cost per les administracions usuàries:
– Import fix: 83,00 euros

– Import variable: 2% de l’estalvi generat (Diferència entre el preu inicial de 
licitació i el preu final d’adjudicació). S’estableix un topall màxim de 1.000 
euros per subhasta independentment de l’import de l’estalvi obtingut.

• No té cap cost ni repercussió econòmica en aquelles empreses licitadores
que participin o siguin adjudicatàries de les subhastes

Normativa:

• Art. 143 de la Llei de contractes (antic art. 148 TRLCSP).
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Subhasta electrònica: casos d’ús

Es pot utilitzar en els següents casos:

• Procediments oberts (art. 143.2 de la Llei de contractes).

• Procediments restringits (art. 143.2 de la Llei de contractes).

• Licitacions amb negociació, sempre que les especificacions del contracte que
s’hagi d’adjudicar puguin establir-se de manera precisa en els plecs que regeixen la
negociació i que les prestacions que constitueixen el seu objecte no tinguin caràcter
intel·lectual (art. 143.2 de la Llei de contractes).

• Quan l'òrgan de contractació estigui tramitant l'adjudicació d'un contracte basat en
un acord marc, pot optar per celebrar la licitació a través d’una subhasta
electrònica, sempre que s’hagués previst en els plecs de l’acord marc (art. 221.6.d
Llei de contractes).

No es pot utilitzar la subhasta electrònica de forma abusiva o que
s’obstaculitzi, es restringeixi o es falsegi la competència o que es vegi
modificat l’objecte del contracte.
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Subhasta electrònica: fases

Esquema-resum del procés de subhasta electrònica

Parametrització 
inicial

Configuració tipus 
subhasta i condicions 

especifiques

Dades de l’avaluació 
inicial

Invitació als 
participants

Execució de la 
subhasta

Tancament de la 
subhasta

Identificació licitador

Presentació i avaluació 
ofertes

Criteris de tancament

Emmagatzematge i 
transferència del resultat

Determinació Adjudicatari

Enviament Invitació

Seguiment

Resum Subhasta
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Subhasta electrònica: resum i consulta gràfica
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Subhasta electrònica: resum i consulta gràfica
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Gràcies per la vostra atenció!
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