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COMUNICACIONS I RECOMANACIONS D’ÚS DE LA PLATAFORMA DE 
SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP) 

 
 
PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL A LA PSCP DONANT 
COMPLIMENT A LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT ESTABLERTES A LA 
LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I A LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
La Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), amb 
l’objectiu d’assolir una major transparència en la contractació pública, conté diverses 
disposicions relatives a l’obligatorietat de donar publicitat, a través dels perfils de 
contractant dels òrgans de contractació residenciats a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública (PSCP), a un gran nombre d’actuacions i de documents relatius 
als procediments de contractació pública.  
 
Així, com sabeu, l’article 63 de la LCSP disposa que els perfils de contractant han de 
contenir, entre altra, la informació general de l’òrgan de contractació –com els punts de 
contacte, els números de telèfon i de fax, l’adreça postal i l’adreça electrònica–, 
informacions, anuncis i documents generals, com ara les instruccions internes de 
contractació i els models de documents; i la informació particular relativa als contractes 
que subscrigui1. 
 
Per la seva banda, l’article 154 de la LCSP estableix, entre altres previsions, 
l’obligatorietat de publicar en el perfil de contractant l’anunci de formalització dels 
contractes, juntament amb el contracte corresponent. 
 
Molts dels documents que d’acord amb la LCSP han de ser objecte de publicitat als 
perfils del contractant han de contenir la identificació de persones físiques, tant per 
tractar-se de licitadores o de contractistes, com per exercir la representació de les 
persones jurídiques que ocupin aquelles mateixes posicions jurídiques, com per 
tractar-se de personal al servei dels òrgans de contractació; i tant per constar dita 

                                                           
1
 Entre altra, la memòria justificativa del contracte, els plecs o documents equivalents i el 

document d’aprovació de l’expedient–; els anuncis d’informació prèvia, de convocatòria, 
d’adjudicació i de formalització dels contractes i dels concursos de projectes, els anuncis de 
modificació i la seva justificació; el nombre i la identitat dels licitadors participants en el 
procediment, així com totes les actes de la mesa o, en cas que la mesa no actuï, les 
resolucions del servei o òrgan de contractació corresponent; l’informe de valoració dels criteris 
d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes, si 
s’escau, els informes sobre les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat i, en tot cas, la 
resolució d’adjudicació del contracte; la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte, el 
desistiment del procediment d’adjudicació, la declaració de desert, així com la interposició de 
recursos i la suspensió eventual dels contractes amb motiu de la interposició de recursos; 
l’objecte, la durada, l’import d’adjudicació i la identitat de l’adjudicatari dels contractes menors –
publicant la informació almenys trimestralment i ordenant els contractes per la identitat de 
l’adjudicatari–; la composició de les meses de contractació i la designació dels membres del 
comitè d’experts, havent de publicar en tot cas el càrrec; i la formalització dels encàrrecs a 
mitjans propis amb un import superior a 50.000€. 
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identificació de les persones físiques directament incorporades en el text dels referits 
documents, com per constar-hi en les signatures electròniques que aquests 
documents contenen, si més no en la seva versió original.  
 
Per aquest motiu es va plantejar davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT) la qüestió de com donar compliment a les obligacions de publicitat fixades 
per la LCSP i, alhora, donar compliment a la normativa en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
El 29 de gener de 2019 l’APDCAT va emetre el Dictamen CNS 1/2019, en el qual 
conclou que “En la publicació de la informació relativa als procediments de 
contractació pública com a conseqüència del compliment de les obligacions de 
transparència establertes a l’LCSP, la difusió de dades personals identificatives hauria 
d’abastar només el nom i cognoms dels licitadors i adjudicataris, així com el nom, 
cognom i càrrec del treballador públic que hi intervé per raó del càrrec o funcions, en 
ser aquesta la informació mínima necessària per assolir la finalitat pretesa (article 
5.1.c) RGPD)”. 
 
Per tant, pel que fa a les dades identificatives contingudes en els documents que 
han de ser objecte de publicació a la PSCP, a què s’ha fet esment, únicament s’hi han 
d’incloure el nom de les persones físiques, sense acompanyar-lo en cap cas del DNI.2 
 
Pel que fa a les dades identificatives contingudes en les signatures 
electròniques, a l’efecte de donar compliment a l’obligació de no publicar juntament 
nom, cognoms i DNI de persona física, en el Dictamen de l’APDCAT es proposen les 
dues opcions següents: 
 
– Publicar els documents sense incorporar-hi les signatures electròniques. 
– Publicar una imatge dels documents mantenint visibles les signatures electròniques, 

en les quals constin com a dades de les persones signatàries únicament el nom, els 
cognoms i el càrrec, amb la finalitat d’eliminar l’opció d’accedir a les propietats de la 
signatura i, per tant, al DNI. 
 

Respecte d’aquesta segona opció cal assenyalar, en primer terme, que l’eina de 
Portasignatures no mostra el DNI de la persona signatària, de manera que, pel que fa 
als treballadors públics, la signatura a través d’aquesta eina corporativa permet, sense 
necessitat de cap acció addicional, la publicació del document que la conté i el 
compliment de la normativa de protecció de dades. D’altra banda, també cal tenir en 
compte, pel que fa tant a signatures de treballadors públics que no es duguin a terme a 
través del Portasignatures corporatiu, com a signatures de persones físiques 
d’empreses, que no tots els certificats permeten signar sense mostrar en la signatura 
el nom i cognoms i el NIF de la persona física titular. 
 
 
 

                                                           
2
 En aquest sentit, cal recordar que en la publicació agregada de contractes menors només 

s’ha d’omplir la columna relativa al DNI en cas de tractar-se de persones jurídiques. 

http://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/Documents/ca_cns_2019_001.pdf
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Per aquest motiu, s’està treballant en la incorporació a la PSCP d’una solució tècnica 
que, donant solució a la problemàtica de la constància de dades personals en les 
signatures electròniques, permeti la publicació dels documents amb ple compliment, 
tant de l’obligació de publicitat establerta per la normativa de contractació pública, com 
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
 
En tot cas, temporalment, fins que aquesta solució general no estigui disponible, es 
recomana publicar una imatge dels documents signats, en les signatures dels 
quals no es mostri el DNI de la persona signant, en cas que els certificats de 
signatura electrònica disposin d’aquesta opció de no mostrar DNI –com s’ha dit, quan 
es tracti de signatures dels treballadors públics incorporades a través del 
Portasignatures corporatiu, en la signatura no es mostra el DNI de la persona signant. 
En cas de signatures electròniques respecte de les quals no es tingui l’opció de no 
mostrar el DNI de la persona signant, es recomana signar els documents amb 
l’opció de “signatura no visible”, disponible a diferents programes de signatura de 

documents, i publicar una imatge dels documents o, en cas que no sigui possible, 

publicar els documents sense les signatures electròniques, tal com indica el 
Dictamen de l’APDCAT. 
 
 
Barcelona, 19 de març de 2019 


