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2.8.4. Sobre digital 2.0.

Què és?

Una modalitat de licitació electrònica ensobrada per a la presentació, custòdia
i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat de
les ofertes fins a la seva obertura per part d’una mesa virtual predefinida.

Normativa:

• 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).
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2.8.4. Sobre digital 2.0: custòdia de claus
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• L’empresa disposa de la paraula clau i xifra els documents en el seu
navegador.

• L’empresa custodia aquestes claus fins al termini de presentació
d’ofertes.

• Les ofertes es guarden en una “caixa forta” virtual.

• S’emmagatzemaran les ofertes amb les degudes garanties de
disponibilitat i control d’accés.



2.8.4. Sobre digital 2.0: seguretat
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• Seguretat en la identitat: signatura del resum de l’oferta mitjançant
signatura electrònica avançada.

• Seguretat en la integritat: signatura del resum que conté els resums
criptogràfics de cada document que conforma l’oferta.

• Seguretat en la confidencialitat:
‒ Xifrat en origen (navegador del licitador) de l’oferta amb la paraula

clau del licitador.
‒ L’Administració no disposa mai de la clau del licitador. La paraula clau

no es podrà recuperar en cap cas per part de l’Administració.

• Seguretat en les comunicacions entre gestors públics i licitadors i
entre l’aplicació i sistemes d’integració, mitjançant protocol segur de xifrat
SSL.

• Seguretat en la custòdia: proposicions xifrades custodiades en
repositori segur, amb alertes en cas d’accessos indeguts.



2.8.4. Sobre digital 2.0: fases d’actuació
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2.8.4. Sobre digital 2.0: eina de gestió

• Permet activar l’opció de presentació d’oferta electrònica amb sobre
digital.

• Permet configurar l’estructura dels sobres.

• Identificar les persones que han de participar en l’obertura de
sobres (membres de la mesa, si s’escau).

• Determinar dates i intervals d’obertura de cada sobre de
l’expedient.

• Publicar la licitació.

• Fer seguiment de les proposicions presentades.
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2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 1. Apuntar-se a l’oferta mitjançant un formulari amb què l’empresa es 
dóna d’alta a la licitació i defineix les persones de contacte. 



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 2. Activar l’oferta.  



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 3. Preparació dels sobres.

Sobre A                                                        Altres sobres



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 4. Tancament de l’oferta.

L’empresa licitadora podrà:
• Generar una vista prèvia de l’oferta (esborrany).
• Tornar a la pantalla de preparació de documentació.
• Tancar l’oferta.

El tancament de l’oferta es podrà fer inclús:
• Sense tots els documents obligatoris.
• Sense tots els fitxers a l’eina de presentació.



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 5. Presentar i registrar l’oferta.

5.1. Validació de les paraules clau. Per tal de validar que el licitador coneix les 
paraules clau, se li obliga a tornar-les a entrar i, a més, se li genera un resum de 
les claus entrades.



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 5. Presentar i registrar l’oferta.

5.2. Descàrrega del resum de l’oferta.

5.3. Signar resum de l’oferta fora de l’eina de sobre digital.



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 5. Presentar i registrar l’oferta.

5.4. Presentació oferta = pujar el resum signat de l’oferta.



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina presentació proposicions
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• Pas 5. Presentar i registrar l’oferta.

5.5. Justificant de l’oferta. Una vegada l’oferta ha estat presentada, la
empresa licitadora es pot descarregar un justificant de l’oferta en el qual es
troben amb detall totes les accions realitzades.



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina obertura proposicions
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• Pas 1. Demanar paraules clau als licitadors.

 L’òrgan de contractació pot sol·licitar la introducció de les paraules clau
en qualsevol moment a partir de les 24 hores després del termini de
presentació de proposicions (art. 11.4 Ordre VEH/172/2017).

 La sol·licitud de claus no equival a l’obertura dels sobres.



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina obertura proposicions
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• Pas 2. Enviament de les paraules clau pels licitadors. Un cop sol·licitades
les claus, els licitadors disposen d’un espai web on introduir les claus
necessàries per a l’obertura de cada sobre.



2.8.4. Sobre digital 2.0: eina obertura proposicions
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• Pas 3. Obertura de les proposicions.

 El dret d’accés només el tenen les persones identificades prèviament a
través de l’eina de gestió, com a subjectes que han de participar en
l’obertura de sobres.

 Només poden accedir amb autenticació prèvia.

 Només es pot accedir quan es compleixi el moment de l’obertura de
cada sobre definit en l’eina de gestió.



2.8.4. Sobre digital 2.0: Material de suport
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Material d’ajuda per òrgans de contractació, meses i custodis: 

• Vídeo: Configurar sobres, meses i custodis, i data d’obertura
• Vídeo: Presentació d’ofertes per part de les empreses
• Vídeo: Obertura de sobres
• Manual d’ús per als òrgans de contractació
• Manual de presentació d’ofertes
• Manual d’obertura de sobres

Tot aquest material es pot trobar al Portal de Suport AOC > e-Contractació > 
Licitacions eletròniques > Sobre digital 2.0:

https://www.aoc.cat/portal-suport/e-contractacio-base-
coneixement/idservei/econtractacio/#elicita



2.8.4. Sobre digital 2.0: Material de suport
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Material específic d’ajuda per a empreses: 

• Manual de presentació d’ofertes.
• Preguntes freqüents
• Vídeo
• Manuals d’utilitat en qüestions tècniques (requisits tècnics i guies d’ajuda 

per a la signatura dels PDF’s i la seva validació
• Licitacions de prova

Tot aquest material es pot trobar al Portal de Suport AOC > e-Contractació > 
Licitacions eletròniques > Sobre digital 2.0:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/sobre-digital-presentacio-dofertes-material-
dajuda-per-empreses/idservei/econtractacio/



L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.


