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1

Introducció

1.1

Abast del document

El següent document pretén ser la guia de referència per als usuaris del Registre Públic de
Contractes pel que fa a tota l’operativa de comunicació de dades i manteniment del cicle
de vida d’un contracte.
Per tal d’introduir aquesta informació és necessari connectar-se al sistema a través d’un
navegador (es recomana fer servir Internet Explorer) o per EACAT. Una vegada dins
l’aplicació es disposa de dues opcions per a enregistrar les dades dels contractes:


Entrar les dades manualment, mitjançant els formularis web dels apartats de “Gestió
de contractes”,

O bé


Entrar les dades mitjançant el fitxer Excel de contractes menors, en cas que es
vulguin registrar contractes de procediment Menor, que acompleixin els requisits
especificats a l’apartat “Carrega de fitxers > Càrrega de contractes menors i
contractes menors d’import reduït”, i sense situacions contractuals.

RPC també proporciona un servei web que permet a d’altres aplicacions comunicar-se amb
RPC per a enviar dades dels contractes i les seves situacions contractuals.
Els diferents apartats disponibles per als usuaris de l’RPC, són:
Gestió de contractes
Adjudicació
Modificació
Cessió/subrogació/subcontractació
Pròrroga
Liquidació
Liquidació massiva contractes menors
Correcció de dades
Contracte de segon adjudicatari
Canvi d’organisme contractant
Tramesa de contractes
Tramesa
Consulta de contractes
Consulta contractes
Lots/pròrrogues pendents de liquidació
Recerca de lots
Recerca d’imports per empresa
Llibres per organisme
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Càrrega de fitxers
Càrrega de contractes menors
Extracció de dades
Extracció de dades

1.2

Operativa general
1.2.1

Accés al sistema

Per tal d’accedir al sistema (un cop ha estat donat d’alta l’usuari), hi ha dues formes
d’identificació per accedir al Registre Públic de Contractes:

Imatge 1. Pantalles d'autenticació

1a.
Els usuaris que estiguin donats d’alta en el Directori Corporatiu de la Generalitat
de Catalunya (GICAR) accediran a l’RPC mitjançant el codi usuari i paraula de pas
corporatius. En el cas del mon local accediran mitjançant EACAT.
En el cas de què es vulgui donar d’alta una identitat (un nou usuari) al directori corporatiu
o comprovar si una identitat ja es troba donada d’alta i està activa en el directori, cal
adreçar-se al Gestor GDI de l’entitat. Si una entitat no té Gestor GDI s’haurà d’adreçar al
del departament d’adscripció.
Per saber quin es el vostre Gestor GDI (o el del vostre departament) podeu fer la consulta
al Servei d’Atenció a Usuaris sau.ctti@gencat.cat, especificant “9.34 GICAR” en
l’assumpte del correu, seguit del motiu de la vostra consulta, o contactar amb el vostre
departament d’adscripció (amb el servei de Recursos Humans) .
En el cas dels usuaris del mon local que no estiguin donats d’alta a EACAT s’han de posar
en contacte amb el Consorci AOC.
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2a.
Els usuaris que no estiguin donats d’alta en el Directori Corporatiu de la Generalitat
de Catalunya, podran accedir a l’RPC mitjançant un dels certificats digitals de persona
física acceptats pel sistema de gestió d’identitats i control d’accés als recursos de la
Generalitat de Catalunya (GICAR), generalment la TCat del Consorci AOC o el DNIe (dni
electrònic).
La llista d’entitats de certificació que han estat classificades pel Consorci d’Administració
Oberta
de
Catalunya
es
troba
disponible
a
l’adreça
següent:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificaciodigital/certificacio-digital/certificats-acceptats/
Un cop autenticat de forma satisfactòria, l’usuari accedirà a la pantalla principal de l’RPC,
on es mostraran les opcions disponibles per a l’usuari segons el seu perfil.
Els usuaris tindran a la seva disposició quatre possibles perfils: “Editor”, “Validador”,
“Consulta d’Entitats dependents” i “Administrador d’entitat”.


Editor: aquest perfil d’usuari pot informar dades de contractes en el Registre Públic
de Contractes i consulta de les dades informades en un organisme.



Validador: aquest perfil d’usuari pot informar dades de contractes en el Registre
Públic de Contractes i a més pot fer la tramesa d’aquestes dades a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa per la seva validació i consulta de les
dades informades en un organisme.



Consulta d’Entitats dependents: es un perfil de només de consulta de les dades
del organisme i del seu sector públic associat.



Administrador d’Entitat: aquest perfil d’usuari permet fer consulta de les dades
informades en un organisme i també permet donar d’alta usuaris i associar-los als
organismes pels que ha de tenir accés i el perfil amb el que pot accedir per a cada
organisme.

En el cas de que l’usuari tingui més de un perfil haurà de triar en el moment d’accedir amb
quin perfil vol fer-ho.

Imatge 2. Pantalla de selecció de perfil

Cal tenir en compte que per a cada perfil un usuari pot estar associat a diferents
organismes. Per tant, podria donar-se el cas que un usuari amb perfil Editor tingui accés a
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les dades del seu organisme, però amb perfil Validador no tingui accés. O pot donar-se un
altre cas que l’usuari tingui accés al Registre però no tingui associat cap organisme.
En aquests cassos, cal posar-se en contacte amb el l’Administrador d’Entitat del seu
organisme per a que associï el seu usuari i perfil al seu organisme.
Missatges de la Pantalla principal:

Imatge 3. Pantalla de menú

A la pantalla principal de l’RPC, l’aplicació pot mostrar diversos missatges orientatius a
l’usuari:
“Existeixen contractes retornats”
Informa a l’usuari que te contractes retornats, prèvia revisió de les seves dades per part
dels serveis tècnics de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Per a poder
identificar quins son aquests contractes retornats es pot anar a l’apartat consulta de
contractes o a correcció de dades i en el camp “estat del contracte” triar l’opció “contracte
retornat”, d’aquesta forma, al fer la cerca, sortiran en pantalla tots els contractes retornats
d’aquest organisme.
Per saber el motiu pel qual ha estat retornat el contracte, cal anar a l’apartat de correcció
de dades, cercar el contracte i accedir a les seves dades prement sobre el “No. Registre”
del contracte al llistat de resultats. Es mostrarà una pantalla amb les dades bàsiques del
contracte i un botó que posa “dades retornades”. Si es fa clic sobre aquest botó s’obre una
pantalla on es pot veure un missatge indicant el motiu del retorn del contracte. També es
pot fer la cerca dels contractes retornats directament des de correcció de dades triant en el
camp “estat del contracte” l’opció “contracte retornat” i fent la cerca.

6

Manual d’usuari del Registre Públic de Contractes (v10. Desembre 2019)

Imatge 4. Pantalla principal de correcció de contracte

“Existeixen contractes pendents de trametre”
Informa a l’usuari que hi ha contractes gravats correctament i que, per tant, haurien de
trametre a la JCCA. En aquest cas per cercar quins son aquests contractes cal anar a
l’apartat “tramesa”. Cal tenir en compte que en aquest llistat apareixeran tant els contractes
pendents de fer la tramesa com totes les situacions contractuals gravades i pendents de
fer la tramesa a la JCCA.

Imatge 5. Pantalla de l’apartat Tramesa

En el cas de que els contractes tot i estar gravats en el Registre no estiguin complerts, el
programa no els deixarà trametre i per tant no apareixeran en l’apartat de tramesa ni tindran
el flag de tramesa en la pantalla del contracte.
Els contractes que es considera que no estan complerts son aquells en que :
- No estan introduïts tots els lots que s’ha indicat en les dades inicials que té el
contracte
- No estan introduïdes totes les anualitats (en el cas de contractes plurianuals)
- Falta adjuntar documents (pdf signat electrònicament) en el cas de que el
contracte tingui lots que superin els llindars
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-

Contractes d’obres no menors sense cap oferta informada

Per identificar en quin cas ens trobem quan s’ha gravat un contracte però no ens apareix a
l’apartat de ‘Tramesa’ cal anar a l’apartat ‘Modificar dades’ i cercar aquells contractes que
estiguin en estat Organisme contractant. D’aquesta manera tindrem un llistat d’aquells
contractes pendents de fer la tramesa i si accedim a les dades del contracte clicant sobre
el número de registre, podrem veure els avisos que ens informen que dada falta per
completar el contracte.
“Recordi revisar si té contractes amb lots/pròrrogues pendents de liquidació”
Informa a l’usuari que pot tenir lots i/o pròrrogues que han arribat al seu compliment i que,
per tant, haurien de liquidar-se. En aquest cas per cercar quins son exactament els lots i/o
pròrrogues a liquidar es pot fer clicant a sobre de l’enllaç que apareix o anant a l’apartat
“lots/pròrrogues pendents de liquidació”, on s’ha de triar l’any d’execució de contracte i
l’organisme contractant (en cas de no triar l’any es farà la cerca de tots els lots i /pròrrogues
pendents de liquidar independentment de l’any d’inici d’execució del contracte), també es
pot filtrar per contractes menors i no menors. Al fer la cerca el programa ens mostrarà una
pantalla amb tots els lots i/o pròrrogues pendents de liquidar que compleixin els criteris
informats.

Imatge 6. Pantalla de lots/pròrrogues pendents de liquidar

Per fer l’extinció d’aquests lots i /o pròrrogues es pot fer directament clicant sobre la
fletxa blava que apareixen a continuació de les dades de cada fila, o anant a l’apartat
“Gestió de contractes > Liquidació” i cercant el contracte.
1.2.2

Alta d’usuaris

Alta d’usuaris a entitats de la Generalitat o el seu Sector Públic
Es donarà d’alta els usuaris per part dels administradors del sistema prèvia petició per
correu electrònic a l’adreça següent:
registre_contractes.eco@gencat.cat
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Per tal de demanar l’alta al sistema, el responsable en matèria de contractació de
l’entitat que demana l’alta de l’usuari, ha d’enviar un e-mail a la bústia indicada amb les
dades següents:
- Nom i cognoms del nou usuari.
- NIF.
- Correu electrònic.
- Organisme al qual pertany l’usuari.
- Persona responsable de l’RPC de l’organisme al qual pertany l’usuari del qual se
sol·licita l’alta.
- Indicar si cal donar de baixa algun usuari.
Alta d’usuaris a Ens Locals i el seu Sector Públic
En el moment en que es dona d’alta al Registre Públic de Contractes un Ens Local també
es dona d’alta un usuari d’aquest ens amb perfil “Administrador d’Entitat”. Aquest perfil
permet a l’usuari gestionar les altes i baixes de la resta d’usuaris del seu ens. Per tant en
el cas dels Ens Locals ells mateixos a través del seus usuaris amb perfil “Administrador
d’Entitat” autogestionaran les altes i baixes d’usuaris.
Per a donar d’alta un nou usuari, l’Administrador d’Entitat ha d’anar a l’apartat “Usuaris”:

Imatge 7. Pantalla d’usuari amb perfil “Administrador d’Entitat”

Un cop dintre d’aquest apartat hi ha un cercador d’usuaris i a sota el botó “nou usuari” per
accedir a la pantalla d’alta d’usuaris.

Imatge 8. Pantalla alta d'usuari
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En la pantalla d’alta d’usuaris cal informar el NIF (sense espais en blanc o signes de
separació), nom i cognoms, el perfil i el correu electrònic del nou usuari. També hi ha un
camp, marcat per defecte, que indica que l’usuari està actiu.
Per donar de baixa un usuari caldria cercar (per NIF o nom) l’usuari que volem donar de
baixa i un cop dintre de la seva fitxa de dades desmarcar aquest camp “Usuari actiu”.
Un cop donat d’alta l’usuari nou cal associar-lo al seu ens. Per a fer-ho cal anar a l’apartat
“Organismes d’usuari”. En aquesta pantalla també hi ha un cercador (per poder veure quins
usuaris te associats un ens o per veure quins ens te associats un usuari), i a sota es troba
el botó “Nou” per anar a la pantalla per associar l’ens a l’usuari.

Imatge 9. Pantalla cerca Organismes d’Usuari

En prémer el botó “Nou” es mostra el formulari per a associar un usuari a un organisme:

Imatge 10. Pantalla per associar l’usuari a l’organisme

Un cop aquí cal seleccionar l’usuari que es vol associar, triar el perfil (per defecte apareix
el perfil que se li ha donat abans a l’usuari en l’apartat “Usuaris”, però es pot canviar i de
fet es pot gravar canviant el perfil per a associar un usuari amb un organisme amb més de
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un perfil diferent), l’àmbit (“Departaments i sector públic de la Generalitat”, “Entitats de
l’Administració Local”, “Institucions i Òrgans Estatutaris” o “Universitats”) i l’organisme.
En el camp d’Organisme (nivell 1) apareixen aquells organismes que no depenen de cap
altre organisme superior i que poden tenir o no sector públic associat. En el cas de l’Àmbit
Local aquí apareixen el Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, etc
En el camp d’Organismes (nivell 2) apareixen els organismes que depenen de l’organisme
de nivell 1 que s’hagi seleccionat abans (en el cas de que hi hagi). Per tant, seleccionant
un organisme de nivell 2 s’associa l’usuari a aquell organisme en concret de nivell 2, que
depèn de l’organisme nivell 1 que s’ha seleccionat.
Un cop fet això cal informar les dates de inici i fi de la vigència de l’associació de l’usuari
amb l’organisme. Un cop la data de fi hagi passat l’usuari no podrà accedir ni informar
dades d’aquest organisme.
1.2.3

Configuració general de pantalles

El conjunt de pantalles de l’aplicació mantenen la mateixa distribució:


Capçalera: amb imatges identificatives de l’aplicació, a la part superior esquerra
es mostra el nom de l’usuari que s’ha identificat a l’aplicatiu, el rol/perfil
seleccionat a l’entrada (en cas que disposi de més d’un), i els enllaços per a
descarregar el Formulari d’avaluació, les FAQ (preguntes més freqüents) i el
manual, així com l’opció per a tancar la sessió.



Àrea de menú: sempre visible amb les opcions disponibles per l’usuari.



Àrea de navegació: indicant la situació actual.



Àrea d’operació: on es desenvolupa l’operativa de l’opció de menú triada.



Peu de pàgina: amb informació relativa a l’aplicació.

Imatge 11. Configuració de pantalles
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1.2.4

Recomanacions

El Registre Públic de Contractes és una aplicació executable sota l’entorn d’un navegador.
Aquest fet pot condicionar el comportament de la mateixa, provocant reaccions no
desitjables. És per aquest motiu que fora bo tenir en compte les següents recomanacions:


No fer servir els botons de navegació del propi navegador (fletxes endavant i
endarrere, assenyalades a la imatge superior amb la senyal de prohibit), ja que en
aquest cas no serà l’aplicació del RPC la que controli el flux de pantalles. Això pot
provocar que no s’executin les validacions de negoci adients i que, per tant, la
informació pugui quedar inconsistent. La navegació entre pantalles s’ha de fer
mitjançant els mecanismes propis de l’aplicació (enllaços i botons).



Selecció d’operacions dins el menú: cal comentar que la selecció d’una operació
dins el menú implica abandonar l’operació en curs (si n’hi hagués). Per tant, cal
gravar la informació introduïda (sempre que es consideri oportú guardar-la) abans
de seleccionar una altra operació.

Imatge 12. Accions recomanades

1.3

Circuit de la informació

El Registre Públic de Contractes estableix un circuit per 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 tramés a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa per a la seva comprovació.
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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 a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa. Aquesta petició s’haurà de fer arribar mitjançant e-Valisa o EACAT.



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

Registre Públic de
Contractes
(Contracte
validat)

Introducció de
dades
(contracte
retornat)

(Junta
Consultiva)
Òrgans de
contractació
(Organisme
contractant)

Tramesa massiva de contractes:
L’enviament de la informació es podrà fer de forma massiva mitjançant l’opció de tramesa,
on s’ha d’indicar l’organisme que ha de trametre els contractes i l’any (d’execució) dels
contractes que es volen trametre (en el cas de que no s’indiqui l’any la cerca mostrarà tots
els contractes de l’organisme que estiguin pendents de trametre, sigui quin sigui l’any) i
marcar en la casella que apareix al costat dels contracte indicant “trametre” i fer clic
posteriorment en el botó que posa “trametre”.
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Imatge 13. Pantalla de tramesa

Tramesa individual:
També es pot fer la tramesa dels contractes de forma individual, marcant la casella de
“trametre”. Aquesta casella serà visible, en el moment en què el contracte està gravat i
complert, a la part inferior de la pantalla de les dades del contracte (al costat dels botons
per gravar i esborrar contracte) i tornar a fer clic un altre cop al botó de gravar.

Imatge 14. Pantalla de tramesa

Una vegada validades les dades per la JCCA aquestes ja no es poden canviar, modificar
ni esborrar. En el cas que a posteriori l’òrgan de contractació s’adoni que hi ha una errada
en algun dels camps informats del contracte o situació contractual, s’ha de fer una sol·licitud
de rectificació, canvi o modificació a la Secretaria tècnica de la junta consultiva de
contractació administrativa. S’haurà d’enviar la sol·licitud motivada i signada pel
responsable de l’òrgan de contractació a través de e-Valisa per als Departaments de la
Generalitat i els seus ens dependents o a través de EACAT per a les entitats de les
administracions locals.
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2

Gestió de Contractes

2.1

Adjudicació

L’apartat ”Adjudicació” permet informar les dades d’un nou contracte al Registre Públic de
Contractes.
2.1.1

Dades bàsiques de contracte

Un cop s’accedeix a l’apartat d’Adjudicació, apareix la pantalla de les dades bàsiques del
contracte. Els camps que s’han d’informar en aquesta pantalla de dades bàsiques són:
 Grup: camp obligatori. En aquest camp s’ha de determinar el grup de contracte del
contracte entre les opcions que es donen. El punt 2 Contracte privat per a Adm.
Pública s’informarà únicament en els supòsits descrits a l’article 26.1.a) de la LCSP.
 Tipus: camp obligatori. En aquest camp s’ha d’informar de quin tipus és el
contracte. Aquests tipus venen condicionats al grup escollit.
 Indicador de subministraments per articles: aquest camp només es visualitzarà per
contractes de subministraments. En aquest cas, i sempre que l’usuari el seleccioni,
el detall del contracte s’introduirà per adjudicataris i no per lots.
 Organisme contractant: camp obligatori. L’usuari ha de triar l’organisme al qual
pertany el contracte d’entre els que apareguin en el desplegable (normalment un
usuari només té associat un organisme i per tant només podrà posar un organisme
contractant)
 Unitat de contractació: En cas de que l’organisme seleccionat tingui unitats de
contractació, aquí es seleccionarà una de les opcions de manera obligatòria de
entre les que es donen.
 Any d’execució del contracte: camp obligatori. En aquest camp s’ha d’informar l’any
d’inici d’execució del contracte (no l’any d’inici de l’expedient, o l’any
d’adjudicació o formalització). Per defecte, el sistema proposa l’any en curs.
 Número de lots: camp obligatori. En aquest camp s’ha d’informar el número de lots
del contracte. En l’RPC, en el cas en que no hi hagi lots es considera per defecte
que hi ha un lot, per tant, en els contractes del Registre sempre hi haurà un lot com
a mínim.
 Contracte menor d’informació reduïda. Si es marca aquest flag s’obrirà un formulari
amb els camps obligatoris i indispensables per a informar aquest tipus de contractes
(menors de menys de 5.000 € per a Dep. De la Generalitat i ens dependents i 3.000
€ per a les administracions locals).
 Contracte menor: Aquest formulari permet registrar contractes menors que:
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-

tinguin un sol lot
abastin com a molt 2 anys
no siguin estudis i dictàmens
no tinguin IVA múltiple, compra pública d’innovació, contractació conjunta,
imports a determinar, clàusules, garanties, ofertes, situacions contractuals o
documentació associada.

Imatge 15. Dades bàsiques de contracte

Totes les dades que s’informen en la pantalla de dades bàsiques del contracte són molt
importants ja que un cop informades no es poden modificar, i per tant un error al informar
aquestes dades només es pot solucionar esborrant el contracte i tornant-lo a gravar de nou.
2.1.2

Pantalla contracte menor

Quan acceptem les dades bàsiques havent marcat el flag de contracte menor, el sistema
canviarà a la pantalla de dades del contracte menor. En aquesta només es demanarà
aquells camps obligatoris a informar en contractes menors.

Les dades que s’han d’informar són:
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Imatge 16. Pantalla contracte menor

 Expedient: Aquest camp s’ha d’informar amb el codi d’expedient que l’organisme
contractant li ha donat al contracte (hi ha una limitació de 15 caràcters). No es
podrà informar per a un mateix any d’execució contractes amb el mateix número
d’expedient.
 Classe: S’ha d’informar la classe de tramitació del contracte de entre les opcions
facilitades.
 Despesa anticipada: Aquest camp serveix per indicar si la tramitació del contracte
es realitza en l’any en curs però l’inici de l’execució i la despesa no es farà efectiva
fins a l’exercici immediatament següent. En aquests casos, són els mateixos plecs
reguladors dels contractes que preveuen que la despesa és anticipada i que
aquesta despesa, per tant l’execució del contracte, està condicionada a l’existència
de crèdit suficient en l’exercici corresponent.
 Descripció: camp obligatori on s’introduirà una breu descripció de l’objecte del
contracte.
 Pressupost licitació total: import total de la licitació. És un camp obligatori en el cas
que l’indicador d’imports a determinar no estigui seleccionat. Aquest import, ha de
ser superior o igual a la suma dels imports de licitació dels lots del contracte.
Tots els imports que s’informin a l’RPC s’han de posar sense IVA, tret que
en el camp en concret s’especifiqui el contrari
 Pressupost licitació total amb IVA: Igual que el camp anterior però amb els imports
amb l’IVA.
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 Valor estimat del contracte: És un camp obligatori. En aquest camp s’ha d’informar
el valor total màxim del contracte sense IVA, més les possibles modificacions i/o
pròrrogues previstes, així com la resta de supòsits previstos en l’article 101 de la
LCSP .
 Tipus de subministraments: Només apareix per als contractes de
Subministraments. En aquest camp s’ha d’informar de quin tipus de
subministrament tracta el contracte, entre diferents tipologies disponibles en el llistat
desplegable.
 Termini durada: es recollirà en forma d’anys, mesos i dies. En el cas que s’informi,
el sistema calcularà automàticament la data de fi prevista. En el cas que no s’informi
res en aquest camp el sistema el calcularà a partir de la data de inici d’execució i
de la data de fi prevista.
 Import adjudicació: import adjudicat. Es validarà que no sigui superior a l’import de
licitació.
 Tipus IVA: En aquest camp cal informar el tipus d’IVA que s’aplica al contracte.
 Import adjudicació amb IVA
 Data adjudicació
 Data formalització: no serà obligatori en el cas d’expedients d’emergència. En el
cas que estigui informat haurà de ser superior a la data d’adjudicació.
 Data Inici d’execució: Cas que estigui informat haurà de ser superior o igual a la
data de formalització. L’any d’inici d’execució ha de ser igual a l’any informat en el
camp any del contracte a les dades bàsiques, en el cas de que no coincideixin el
programa donarà un error i no permetrà gravar les dades.
 Data fi prevista: Es pot deixar en blanc ja que el sistema la calcularà de forma
automàtica sumant a la data d’inici d’execució i la durada del termini. En el cas que
s’informi la data de fi prevista, el sistema calcularà el termini.
 Lloc d’execució: Es un camp opcional. S’ha d’informar en aquest camp la província
on té lloc l’execució del contracte.
 Codi CPV: Al web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa es pot
trobar la llista vigent dels codis CPV en format pdf.
A continuació s’haurà d’informar l’empresa adjudicatària del lot. Per a fer-ho, s’informarà
el NIF/CIF de la mateixa, seleccionant el botó de ‘Consulta’ amb l’objectiu de verificar la
seva existència. Si l’empresa ja està registrada a la base de dades d’empreses el sistema
omplirà automàticament les dades de l’empresa adjudicatària.
En el cas que l’empresa no estigui registrada a la base de dades d’empreses, el sistema
preguntarà a l’usuari si vol donar-la d’alta en aquest moment. Les dades que cal informar
per donar d’alta una empresa son les següents:
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Imatge 17. Dades alta empresa

 N.I.F./C.I.F.
 Nom de l’empresa o UTE.
 Indicador d’UTE. S’ha de marcar aquest indicador en el cas que l’empresa
adjudicatària fos una UTE
 Llista d’empreses que formen l’UTE, en el cas que l’indicador d’UTE estigui
seleccionat. Com a mínim s’hauran d’introduir dues empreses, no podent ser cap
d’elles una altra UTE.
 PIME: desplegable Si/No
 País
 Província
 Municipi
 Pertany al Tercer sector:
 Tercer sector: Aquest camp es obligatori informar-lo si s’ha marcat l’empresa com
a pertanyent al Tercer sector, i caldrà triar una opció de les donades al desplegable.
2.1.3

Pantalla simplificada pel contracte menor d’informació reduïda

Si es marca el flag contracte menor d’informació reduïda s’obrirà un formulari on podem
informar aquells contractes que no superin el llindar de 3.000€ per als departaments i
entitats dependents de la Generalitat i els que no superin el llindar de 5.000€ per a les
administracions locals i les seves entitats dependents .
Les dades que s’han d’informar són:
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Imatge 18. Pantalla contracte menor d’informació reduïda

 Descripció: camp obligatori on s’introduirà una breu descripció de l’objecte del
contracte.
 Expedient: Aquest camp s’ha d’informar amb el codi d’expedient que l’organisme
contractant li ha donat al contracte (hi ha una limitació de 15 caràcters). No es podrà
informar per a un mateix any d’execució contractes amb el mateix número
d’expedient.
 Import adjudicació: import adjudicat sense IVA
 Tipus IVA: En aquest camp cal informar el tipus d’IVA que s’aplica al contracte.
 Import adjudicació amb IVA
 Data adjudicació
 N.I.F./C.I.F. Adjudicatari
 Nom de l’empresa
 PIME: desplegable Si/No
 País de l’empresa adjudicatària: per defecte sortirà marcat Espanya.
 Província: No és obligatori emplenar si ja està donada d’alta a la base de dades.
 Municipi: No és obligatori emplenar si ja està donada d’alta a la base de dades.

2.1.4

Pantalla complerta (dades de contracte)

Un cop acceptades les dades bàsiques, el sistema canvia a la pantalla de les dades del
contracte.
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Si el contracte té més d’un lot, primer cal informar les dades del contracte. Un cop gravades,
s’aniran afegint els diferents lots.
En canvi, si el contracte només té un lot es presenta la informació de contracte i lot en la
mateixa pantalla, però primer estarà l’apartat corresponent a les dades del contracte i a
continuació el bloc de dades del lot.
Les dades que s’han d’informar a nivell de contracte són:

Imatge 19. Dades de contracte

 Expedient: camp obligatori. Aquest camp s’ha d’informar amb el codi d’expedient
que l’organisme contractant li ha donat al contracte (hi ha una limitació de 15
caràcters). No es podrà informar per a un mateix any d’execució contractes amb el
mateix número d’expedient.
 Classe: camp obligatori. S’ha d’informar la classe de tramitació del contracte de
entre les opcions facilitades.
 Despesa anticipada: obligatori. Aquest camp serveix per indicar si la tramitació del
contracte es realitza en l’any en curs però l’inici de l’execució i la despesa no es farà
efectiva fins a l’exercici immediatament següent. En aquests casos, són els
mateixos plecs reguladors dels contractes que preveuen que la despesa és
anticipada i que aquesta despesa, per tant l’execució del contracte, està
condicionada a l’existència de crèdit suficient en l’exercici corresponent.
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 Indicador de contracte pluriennal1: es un flag que indica si el contracte és pluriennal.
En cas afirmatiu, tots els lots del contracte hauran de tenir informades les anualitats
corresponents.
 Descripció: camp obligatori on s’introduirà una breu descripció de l’objecte del
contracte.
 Procediment d’adjudicació: camp obligatori excepte en els contractes d’emergència.
En aquest camp s’ha d’informar el procediment d’adjudicació del contracte entre les
diferents opcions que hi ha en el desplegable.
 Tramitació simplificada : si el procediment és obert, es visualitza aquest camp. És
obligatori seleccionar una opció de la llista del desplegable.
 Sistema de racionalització de la contractació: Les opcions a triar en el desplegable
són: Acord Marc i sistema dinàmic de contractació. No és un camp obligatori llevat
del cas que el procediment d’adjudicació sigui Derivat d’Acord Marc o Específic de
Sistema dinàmic de contractació, en aquests casos el procediment d’adjudicació i
el sistema de racionalització de la contractació han de ser el mateix.
 Criteri de Valoració: En aquest camp s’ha d’informar si els criteris de valoració per
a l’adjudicació del contracte és:
o

Únic (només es té en compte el preu)

o

Varis (es tenen en compte altres criteris, no només el preu).

 Indicador de subhasta electrònica: indicador que s’ha de seleccionar en el cas en
què s’hagi fet servir el procediment de subhasta electrònica per adjudicar el
contracte.
 Pressupost licitació total: import total de la licitació. És un camp obligatori en el cas
que l’indicador d’imports a determinar no estigui seleccionat. Aquest import, ha de
ser igual a la suma dels imports de licitació dels lots del contracte.
Tots els imports que s’informin a l’RPC s’han de posar sense IVA, tret
que en el camp en concret s’especifiqui el contrari
 Pressupost licitació total amb IVA: És un camp obligatori. Igual que el camp anterior
però amb els imports amb l’IVA.
 Valor estimat del contracte: És un camp obligatori. En aquest camp s’ha d’informar
el valor total màxim del contracte sense IVA, més les possibles modificacions i/o
pròrrogues previstes, així com la resta de supòsits previstos en l’article 101 de la
LCSP .

1

S’entén per pluriennal aquell contracte que té despesa i s’executa en més d’un exercici natural.
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 Imports a determinar: en cas de seleccionar l’indicador, no s’obligarà a informar els
imports de licitació i adjudicació del contracte i els seus lots. En cas contrari, el
sistema obligarà la informació d’aquests camps. Cal tenir present les previsions que
sobre els preus pendents de determinar realitza la LCSP.
 Subministraments homologats: per als contractes de subministraments s’activarà
un indicador de “subministraments homologats”.
 Serveis homologats: per a contractes de serveis s’activarà un indicador de ‘Serveis
Homologats’.
 Contracte complementari: per a contractes de Obres, Serveis i Concessió d’Obres
es podrà informar l’indicador de contracte complementari.
 Causa legal: Aquest camp només es visualitzarà en el cas de contractes amb
procediment negociat En aquest cas la selecció es farà a partir de la llista de causes
legals per realitzar un negociat que apareixen en el desplegable i que estan
actualitzades d’acord amb la legislació vigent.
 Nombre d’invitacions: només es demanarà en el cas de contractes amb
procediment d’adjudicació negociat, restringit o associació per la innovació, sent en
aquests casos un camp obligatori.
 Acord marc: Aquest camp apareix quan s’informa que el procediment d’adjudicació
i el sistema de racionalització de la contractació son “derivat d’acord marc”, i en
aquests casos és un camp obligatori.




És imprescindible triar l’acord marc del qual deriva el contracte a partir del
camp auto emplenable. A l’escriure el programa cerca tots els acords marc
que inclouen la paraula o lletres que s’han escrit per al tipus de contracte
informat.

En cas de que no es trobi l’acord marc del qual deriva el contracte, cal triar
l’opció “ZZ_Altres”. En aquesta opció s’indica a més que cal posar-se en
contacte amb la Secretaria Tècnica de la JCCA, per tal de facilitar les dades
de l’acord marc que no és troba i que s’hi pugui afegir.

 Indicador de contracte sense despesa associada: Aquest camp, exclusiu per
contractes de Concessió de Serveis i Administratius Especials, indica que el
contracte que s’informa no comporta cap despesa per al organisme contractant.
 Reservat sota secret: S’ha de marcar aquest indicador en el cas que el contracte
hagi estat declarat com a reservat o secret d’acord amb la normativa vigent en
matèria de contractes del sector públic.
 Clàusules socials, ambientals, d’arbitratge, R+D+I: Camps obligatoris. Són camps
on s’ha d’indicar si en els plecs reguladors dels contractes han previst alguna
clàusula relativa a les matèries esmentades.
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En la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa següent
trobareu informació al respecte de les clàusules socials i ambientals:
Informació clàusules socials i ambientals
Quan s’informa Sí a les clàusules socials apareix un llistat per afegir les que
correspongui.
 Responsable del contracte: És un camp obligatori. En aquest camp s’ha d’informar
si s’ha designat un responsable del contracte d’acord amb les previsions de l’article
62 de la LCSP .
 Preu unitari: Es un camp obligatori. Aquest camp indica si el contracte s’ha adjudicat
per preus unitaris, es a dir que no s’estableix un preu d’adjudicació sinó un preu
unitari a pagar per cada unitat de producte que es consumeixi. Tot i que el contracte
s’adjudiqui per preu unitari, cal que quan s’informin els imports de licitació i
adjudicació es faci una estimació del cost del contracte segons el preu unitari i el
nombre d’unitats previstes.
 Classificació empresarial: Aquest es un camp obligatori per a contractes d’Obres.
És un camp on s’ha d’informar si l’empresa adjudicatària disposa de classificació
empresarial (estatal o autonòmica)
 Modalitat determinació de preus: És un camp obligatori que només apareix en els
contractes de Serveis. Per informar aquest camp cal triar entre diferents modalitats
de determinació dels preus del servei: components de la prestació, honoraris per
tarifes, unitats d’execució, unitats de temps o altres.
 Aportacions públiques per a la construcció: Aquest es un camp opcional que només
apareix per als contractes de Concessió d’Obres. En aquest camp cal informar,
en cas de que hagi hagut aportacions públiques, de quin import es tracta.
 Tipus de subministraments: Es un camp obligatori, que només apareix per als
contractes de Subministraments. En aquest camp s’ha d’informar de quin tipus de
subministrament tracta el contracte, entre diferents tipologies disponibles en el llistat
desplegable.
 Compra pública d’innovació: cal seleccionar una opció de llistat que es presenta al
desplegable.
 Contractació conjunta: és un camp si/no
 Data publicació DOGC: és la data de publicació de la licitació al Diari Oficial de la
Generalitat. És un camp opcional .
 Anunci al perfil del contractant: És la data de publicació de la licitació en el perfil
electrònic de l’organisme contractant. És un camp obligatori ,
 Data publicació BOE: és la data de publicació de la licitació al BOE. És un camp
opcional
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 Data publicació DOUE: És la data de publicació de la licitació al DOUE. És un camp
obligatori per a contractes subjectes a una regulació harmonitzada
 Data publicació BOP: Camp opcional. És la data de publicació de la licitació al
Butlletí Oficial de la Província.
 Altres diaris oficials: Camp opcional. És la data de publicació a altres diaris oficials.
 Premsa diària: Camp opcional. És la data de publicació en premsa, no oficial,
diària..
2.1.5

Pantalla complerta (dades del lot)

Un cop informades les dades corresponents al contracte, cal omplir l’apartat de les dades
del lot que es troba a continuació. En el cas de que el contracte tingui més d’un lot primer
s’han de gravar les dades del contracte i un cop fet això al costat dels botons de gravar i
esborrar contracte apareixerà un botó per afegir lot que s’ha de clicar per accedir a la
pantalla del lot.
La informació requerida pel sistema per a la introducció d’un lot de contracte és:

Imatge 20. Dades bàsiques del lot

 Número de lot: si no s’informa, el sistema numerarà de forma automàtica el lot.
 Número de lot anterior: camp obligatori per contractes de segon adjudicatari.
 Import licitació: import total licitat per al lot. És un camp opcional si l’indicador
d’imports a determinar del contracte està informat. En cas contrari, serà un camp
obligatori. En contractes d’un únic lot, aquest camp no es visualitzarà, informant-se
automàticament a partir del pressupost de licitació del contracte. Aquest import es
sense iva igual que tots els imports de l’RPC a no ser que es digui el contrari.
 Termini durada: es recollirà en forma d’anys, mesos i dies. En el cas que s’informi,
el sistema calcularà automàticament la data de fi prevista. En el cas que no
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s’informi res en aquest camp el sistema el calcularà a partir de la data de inici
d’execució i de la data de fi prevista.
 Termini total: és la suma del termini inicial del lot més les seves pròrrogues. No es
pot informar res en aquest camp, és un camp calculat pel sistema.
 Durada concessió: és el període de concessió del lot mesurat en mesos. És un
camp obligatori per contractes de concessions.
 Import adjudicació: import adjudicat en el lot. És un camp obligatori que es validarà
no sigui superior a l’import de licitació del lot. L’import d’adjudicació ha de ser més
gran que 0, a no ser que estigui informat l’indicador d’imports a determinar del
contracte.
 Tipus IVA: és una dada obligatòria. En aquest camp cal informar el tipus d’IVA que
s’aplica al contracte.
 IVA Múltiple: Aquest camp indica que el contracte està afectat per més d’un tipus
d’IVA. En el cas d’informar aquest camp no cal informar el camp Tipus IVA, però
cal informar el camp Import adjudicació amb IVA.
 Import adjudicació amb IVA: Aquest camp només s’ha d’informar en el cas d’haver
marcat el camp IVA Múltiple.
 Data adjudicació: és un camp obligatori i ha de ser superior a les dates de
publicació BOE, BOP, DOUE, DOGC, premsa i altres.
 Data formalització: és un camp obligatori excepte el cas d’expedients
d’emergència, lots deserts, contractes menors o els basats en acords marc. En el
cas que estigui informat haurà de ser superior a la data d’adjudicació.
 Data Inici d’execució: és un camp obligatori excepte el cas de lots deserts. Cas que
estigui informat haurà de ser superior o igual a la data de formalització. L’any d’inici
d’execució ha de ser igual a l’any informat en el camp any del contracte a les dades
bàsiques, en el cas de que no coincideixin el programa donarà un error i no
permetrà gravar les dades del lot.
 Data fi prevista: És un camp obligatori, tot i que es pot deixar en blanc ja que el
sistema la calcularà de forma automàtica sumant a la data d’inici d’execució la
durada del termini. En el cas que s’informi la data de fi prevista, el sistema calcularà
el termini.
 Reserva social : Es un camp opcional. En aquest camp cal informar si s’ha tingut
en compte el foment d’objectius socials en els plecs de clàusules reguladors del
contracte/lot per a l’adjudicació del mateix.
 Tipus entitat: Es un camp que només apareix en el cas d’haver posat “SI” en el
camp reserva social. En aquest cas cal triar quin és el tipus d’entitat social que ha
sigut contractada entre les següents disponibles en el desplegable: Centre Especial
de Treball (CET), Entitat d’inserció social (EI), o Altres.
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 Revisió de preus: És un camp obligatori. En aquest camp cal informar quin es el
tipus de revisió de preus establert en el lot, entre: No prevista revisió de preus, IPC,
Altres índex oficials, Fórmules tipus generals o Altres
 País origen del producte: Es un camp opcional. S’ha d’informar el país d’origen del
producte contractat.
 Lloc d’execució: Es un camp obligatori. S’ha d’informar en aquest camp la província
on té lloc l’execució del contracte.
 Classificació, subgrup, categoria: Es un camp opcional. Es un camp obert de text
on s’ha d’informar la classificació empresarial amb el grup, subgrup i categoria que
te l’empresa adjudicatària (en el cas de que tingui classificació empresarial).
 Garantia provisional: Es un camp obligatori. En el cas de que s’informi el camp de
la garantia provisional com a “SI”, cal quin % o import representa la garantia
provisional.
 Garantia definitiva: Es un camp obligatori. En el cas de que s’informi el camp de la
garantia definitiva com a “SI”, cal quin % o import representa la garantia definitiva.
 Garantia complementaria: Es un camp obligatori. En el cas de que s’informi el camp
de la garantia complementaria com a “SI”, cal quin % o import representa la garantia
complementaria.
 S’ha comprat innovació: és un camp si/no, obligatori
 Estudis i dictàmens: aquest camp és obligatori en el cas de contractes de Serveis.
S’ha d’informar si el contracte és un estudi o dictamen o no. En cas afirmatiu, es
mostraran tres camps més relacionats amb estudis i dictàmens. Aquests són:


Partida Pressupostària: Aquest camp ha de ser informat d’acord amb el patró
següent D/2270005XX/XXXX i només ha d’estar informat en cas que estudis i
dictàmens estigui marcat en “Sí”. En aquest cas, o bé partida pressupostària o
bé compte comptable ha d’estar informat obligatòriament i els dos no poden
estar informats alhora.



Compte comptable: és només visible en cas que estudis i dictàmens estigui i
marcat a ”Si”. En aquest cas, si partida pressupostària no està informat, el
camp compte comptable és obligatori. No pot estar informat al mateix temps
que està informada la partida pressupostària. Aquest camp a diferència del
camp partida pressupostària no ha seguir cap patró establert.



Motiu i utilitat: és visible i obligatori en cas que estudis i dictàmens estigui
marcat a “Sí”. En aquest camp s’ha d’informar breument el motiu pel qual s’ha
contractat l’estudi. És un camp obligatori per a per als Departaments de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
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Imatge 21. Dades a informar si Estudis i dictàmens

 Indicador contracte mixt: si el contracte és administratiu especial ha d’estar
obligatòriament desmarcat. .



Imatge 22. Objecte del lot

 Indicador lot desert. Aquest camp indica que el lot ha quedat desert. En aquest cas,
no cal informar els camps d’empresa adjudicatària ni import adjudicat i tampoc el
termini durada del lot ni les dates d’inici d’execució, formalització ni data de fi
prevista. Sí que s’ha d’informar, en canvi, el camp data d’adjudicació on s’ha de
posar la data de declaració de desert.
 Data d’acord de Govern/Òrgan Competent: camp obligatori en el cas de contracte
pluriennal.
 Descripció: text explicatiu de l’objecte del lot. És una dada obligatòria. Per defecte,
s’informarà amb l’objecte del contracte al que pertany el lot. En contractes d’un lot,
aquest camp no es visualitzarà, agafant de forma automàtica la descripció del
contracte.
 Procedència producte: és un camp obligatori per contractes de subministraments
homologats. La selecció es farà a partir de la llista de procedències de productes.
 Codi producte: és un camp obligatori per contractes de subministraments
homologats. La selecció es farà a partir de la llista de tipologies de productes.
 Codi CPA: és un camp opcional.
 Codi CPV: és un camp obligatori. Al web de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa es pot trobar la llista vigent dels codis CPV en format pdf.

Imatge 23. Altres dades econòmiques
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 Import cànon: és un camp opcional. Aquest camp només apareix en el cas de
contractes de Serveis, Administratiu Especial i Concessió de Serveis.
 Periodicitat cànon: és un camp opcional. Aquest camp només apareix en el cas de
contractes de Serveis, Administratiu Especial i Concessió de Serveis Es
seleccionarà a partir d’una llista de periodicitats de cànons: anual, mensual i únic.
 Modalitats que determinen l’import: és un camp opcional. Aquest camp només
apareix en el cas de contractes de Serveis, Administratiu Especial i Concessió de
Serveis. Es seleccionarà a partir d’una llista de modalitats de pagament: cànon
global, preu unitari, tarifa/preu o altres.
 Import subvenció administració: és un camp opcional. Aquest camp només apareix
en el cas de contractes de Serveis, Administratiu Especial i Concessió de Serveis.
 Prevista revisió preus: indicador d’activat/desactivat. Aquest camp només apareix
en el cas de contractes de Serveis, Administratiu Especial i Concessió de Serveis.
 Cofinançament: indicador d’activat/desactivat. Aquest camp només apareix en el
cas de contractes de Serveis, Administratiu Especial i Concessió de Serveis.
 Import cofinançament: és un camp obligatori si l’indicador de cofinançament està
activat. Aquest camp només apareix en el cas de contractes de Serveis,
Administratiu Especial i Concessió de Serveis.
A continuació s’haurà d’informar l’empresa adjudicatària del lot. Aquesta és una
informació obligatòria. Per a fer-ho, s’informarà el NIF/CIF de la mateixa, seleccionant el
botó de ‘Consulta’ amb l’objectiu de verificar la seva existència. Si l’empresa ja està
registrada a la base de dades d’empreses el sistema omplirà automàticament les dades de
l’empresa adjudicatària.
En el cas que l’empresa no estigui registrada a la base de dades d’empreses, el sistema
preguntarà a l’usuari si vol donar-la d’alta en aquest moment. Les dades que cal informar
per donar d’alta una empresa son les següents:

Imatge 24. Dades alta empresa
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 N.I.F./C.I.F.
 Nom de l’empresa o UTE.
 Indicador d’UTE. S’ha de marcar aquest indicador en el cas que l’empresa
adjudicatària fos una UTE
 Llista d’empreses que formen l’UTE, en el cas que l’indicador d’UTE estigui
seleccionat. Com a mínim s’hauran d’introduir dues empreses, no podent ser cap
d’elles una altra UTE.
 PIME: desplegable Si/No
 País
 Província
 Municipi
 Pertany al Tercer sector:
 Tercer sector: Aquest camp es obligatori informar-lo si s’ha marcat l’empresa com
a pertanyent al Tercer sector, i caldrà triar una opció de les donades al desplegable.
També es podrà informar les ofertes presentades per diferents empreses:

Imatge 25. Bloc informació d'ofertes

Per informar les ofertes s’ha de fer el mateix que al donar d’alta l’empresa adjudicatària
(posar el NIF/CIF i consultar a veure si ja està donada d’alta, i sinó ho està donar-la d’alta)
i posteriorment introduir l’import de la seva oferta.

Imatge 26. Dades alta ofertes

En el cas de les ofertes, hi ha un camp per informar UTE No constituïdes, en el cas de
marcar aquest camp es pot informar l’empresa sense posar NIF/CIF.
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Per als contractes no menors d’Obres serà obligatori informar com a mínim una oferta
presentada. A les dades de les ofertes presentades, cal incloure la oferta de l’adjudicatari.
Un cop gravat el contracte apareixerà el missatge per indicar que les dades obligatòries
estan informades de forma correcta i que el contracte ha quedat gravat.

Imatge 27. Missatge si les dades s’han gravat correctament

Pot donar-se el cas de que el contracte estigui correctament gravat i per tant aparegui el
missatge “Dades gravades correctament” (en el cas de qui hi hagi dades obligatòries mal
informades o en blanc apareix un missatge amb icona vermella indicant els errors i el
contracte no es grava), però que tot i estar correcte no estigui complert. En aquest cas
apareixerà a més del missatge de “dades gravades” uns missatges d’advertència, en una
icona groga, amb un missatge del motiu pel qual el contracte no està complert (i per tant,
tot i estar gravat, no es pot trametre a la Secretaria Tècnica de la JCCA).
Els missatges seran:
Falten lots per a completar el contracte
Un dels motius pel qual pot estar incomplert un contracte es perquè li falti informar lots, en
aquest cas si en les dades bàsiques del contracte s’ha informat que el contracte té un
determinat número de lots, s’han d’informar posteriorment el mateix número de lots, en cas
contrari el contracte no estarà complert i apareixerà el missatge falten lots per informar.
Falten anualitats per a completar el contracte
En el cas de que el contracte estigui marcat com a pluriennal, també apareixerà l’avís de
que falten les anualitats. Per afegir les anualitats s’ha d’anar a la part de baix de la pantalla
del lot (a sota de l’empresa adjudicatària) on hi ha el botó de gravar lot, i al costat veurem
el botó “Afegir anualitat”. Un cop pitjat aquest botó anirem a la pantalla d’anualitat.
La informació necessària dins d’una anualitat és:
 Any: és un camp obligatori igual o superior a l’any del contracte. A més no podran
existir dues anualitats amb el mateix any.
 Import licitat: Cal informar l’import licitat de l’anualitat, la suma dels imports licitats
de totes les anualitats no pot ser superior a l’import licitat total del lot, en cas de que
aquest suma sigui superior el sistema no gravarà l’anualitat que faci que la suma
d’imports licitats de les anualitats sigui superior a l’import licitat del lot.
 Import adjudicat: Cal informar l’import adjudicat de l’anualitat, és validarà que no
sigui superior a l’import licitat. La suma dels imports adjudicats a les anualitats no
pot ser superior a l’import adjudicat del lot, en cas de que aquesta suma sigui
superior el sistema no gravarà l’anualitat que faci que la suma d’imports adjudicats
de les anualitats sigui superior a l’import adjudicat del lot i apareixerà el missatge:
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La suma dels imports d’adjudicació de les anualitats és inferior a l’import
d’adjudicació del lot.
Hi ha d’haver tantes anualitats informades com anys abasta el contracte ( per exemple, si
el contracte dura dos anys, però comença al 2018 i acaba al 2020 hi ha d’haver anualitats
per al 2018, 2019 i 2020 tot i que el contracte no duri tot el 2018 ni tot el 2020).

Imatge 28. Dades anualitats

Falten documents de lot
El tercer avís que pot aparèixer de contracte incomplert, és degut a que no té adjuntats els
documents corresponents al lot. És obligatori adjuntar els documents PDF signats
electrònicament del contracte i els plecs en els cassos següents:
-

Contractes de serveis i administratius especials amb un import adjudicat superior o
igual a 150.000 euros.

-

Contractes de subministraments amb un import adjudicat superior o igual a 450.000
euros.

-

Contractes d’Obres, Concessió d’Obres , Concessió de Serveis amb un import
adjudicat superior o igual a 600.000 euros.

Els pdf del contracte i els plecs s’han d’adjuntar en els lots en que l’import adjudicat sense
IVA superi aquests llindars.
Quan el contracte tingui diversos lots adjudicats a la mateixa empresa adjudicatària i
l’import adjudicat de tots els lots superin els llindars també caldrà adjuntar els documents
del contracte i els plecs, tot i que els lots per separat no superin els llindars.
L’apartat per adjuntar els documents es diu “Llista de documents del lot” i es troba a sota
de les dades de l’empresa adjudicatària i del detall d’ofertes presentades. En l’apartat “llista
de documents del lot” es mostra la següent informació:
 Núm.: número ordinal del document, és relatiu al lot al què pertany.
 Nom: nom del document, és únic.
 Tipus: tipus del document, ha de ser un dels valors preestablerts en el manteniment
d’aquesta dada.
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 Mida: mida del document, el sistema l’informa automàticament en el moment
d’adjuntar-lo. És relatiu als megabytes del document. El límit per cada document
es de 10MB, si el pdf es més gran caldrà partir-lo i adjuntar-lo en parts.
 Estat: si s’ha adjuntat correctament estarà en estat rebut.
Mitjançant dos botons es podrà adjuntar documents nous o bé esborrar-los. Es pot editar
les dades del document pitjant sobre el número ordinal d’aquest i pitjant sobre del seu nom
el sistema permet descarregar/visualitzar el document.
Quan s’afegeix un document nou el sistema et redirigeix a una altra pantalla on s’han
d’introduir les dades del document del lot així com adjuntar dit document. El botó examinar
permet seleccionar el document PDF que es trobarà en l’ordinador de l’usuari que estigui
introduint les dades. Dit PDF no pot superar una mida de 10 megabytes. A part d’això, s’ha
d’especificar el tipus de document i es recomana introduir una descripció del document. En
el moment de pitjar el botó “afegir” es transporten les dades, amb l’adjunt del document
inclòs i es graven al servidor. En cas que es pitgi el botó “tornar”, el sistema et retornarà a
la pàgina de les dades del lot sense haver afegit el document.
En cas que es vulgui editar per veure totes les dades que té associat aquest document o
bé modificar-ne alguna, en el llistat dels documents que es troba a nivell de dades del lot
s’ha de pitjar sobre el numero ordinal identificatiu del document. Conseqüentment el
sistema et dirigeix a una nova pàgina d’edició on s’especifiquen les dades de dit document.
En aquesta pàgina es mostren, a part de les dades visualitzades també en el llistat, els
camps de via i descripció. La via correspon al procediment mitjançant el qual es troba
guardat el document PDF. Poden ser dos vies diferents: WEB i WS indicatives de si el
document s’ha adjuntat via web, es a dir via l’aplicatiu web del RPC o via web service. En
aquesta pantalla d’edició el sistema permet modificar les dades del tipus de document i de
la descripció.

Contracte executat a l'any però adjudicat l'any anterior amb tramitació no anticipada
Es un avís que apareix en el cas de que el contracte estigui adjudicat en un any, però l’inici
d’execució sigui ja en el any següent i en el camp de classe d’expedient no s’hagi informat
com a contracte de tramitació anticipada.
Falten ofertes per a completar el contracte
Per als contractes d’obres no menors, a les dades de les ofertes presentades, cal incloure
la oferta de l’adjudicatari, de manera què, com a mínim s’informi una oferta presentada.
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2.2

Modificació

Per informar una modificació contractual en l’RPC, cal anar a l’apartat “Modificació” que es
troba a “Gestió de contractes”, sota l’apartat “Adjudicació”. També es pot fer a l’apartat
“Correcció de dades” clicant sobre la fletxa blava que hi ha sota la columna de nova
modificació.
L’operativa a executar per registrar una modificació al sistema seguirà els següents passos:
1r. Selecció de contracte: a partir dels criteris de cerca determinats.
2n. Selecció de lot: en el cas de contractes amb més d’un lot.
3r. Introducció de les dades de modificació: segons la informació requerida.
2.2.1

Selecció de contracte

Un cop seleccionada l’opció “Modificació”, apareix la pantalla de cerca del contracte. La
cerca del contracte es pot fer posant el número de registre del contracte que consta de:
 Codi d’organisme
 Número de registre
 Any d’execució
O també es pot fer la cerca a partir dels criteris següents:
 Grup de contractes
 Tipus de contracte
 Organisme contractant
 Any d’execució
 Expedient
En aquesta segona modalitat és obligatori informar, com a mínim, algun dels criteris, de
forma que el programa farà una cerca dels contractes amb els criteris de cerca triats i els
mostrarà en pantalla perquè l’usuari seleccioni el que vol modificar. Depenent dels criteris
de cerca triats i de quants dels criteris s’informin el llistat de contractes que mostrarà el
programa serà major o menor.
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Imatge 29. Pantalla criteris de cerca de contracte

En el cas de cerca per criteris, el sistema mostrarà la llista de contractes que compleixen
els requeriments. Pitjant sobre el número de registre s’accedirà a contracte en qüestió. En
el cas que sigui necessari, s’activaran els botons de paginació, doncs el sistema mostra el
resultat de la cerca en blocs de 15 files.

Imatge 30. Resultats de cerca per criteri

Des d’aquesta llista resultat, es pot realitzar una consulta a la fitxa del contracte pitjant la
icona de ‘Fitxa’ del contracte en qüestió.
2.2.2

Selecció de lot

En el cas que el contracte seleccionat per fer la modificació tingui varis lots, es mostrarà
una pantalla en la qual l’usuari i haurà d’indicar en quin lot del contracte vol registrar la
modificació.
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Imatge 31. Selecció de lot

La selecció es farà pitjant el número de lot. Al mateix temps es pot accedir a la fitxa (només
consulta) del lot mitjançant la icona ‘Fitxa’ corresponent.
Un cop seleccionat el contracte i el lot en qüestió, el sistema determinarà si aquest últim té
pròrrogues. En cas afirmatiu, la modificació es farà contra la darrera pròrroga. En cas
negatiu, es farà contra el lot.
2.2.3

Dades de modificació

Les dades tractades pel sistema en una modificació són:
 Tipus de modificació: camp obligatori. Cal informar de quin tipus es la modificació
que s’està registrant. Aquest és un camp multi selecció, de manera que es poden
seleccionar del llistat i afegir tants tipus com correspongui.
 Import: camp opcional. En aquest camp cal informar l’import de la modificació, si és
que aquesta ha tingut un component econòmic. Aquest camp pot quedar buit en el
cas de que la modificació no hagi tingut efectes econòmics, o es pot informar amb
números negatius en el cas de la modificació sigui una minoració de l’import del
contracte inicial.
 Data aprovació: camp obligatori. Es validarà que sigui superior a la data
d’adjudicació del lot/pròrroga.
 Expedient: camp opcional. S’ha d’informar el codi expedient de la modificació.
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 Modificació superior a 10%: indicador que l’import de la modificació és superior al
10% de l’import d’adjudicació del lot/pròrroga.
 Termini: camp opcional. En aquest camp s’ha d’indicar en anys, mesos i dies el
temps en que s’ha modificat el termini del contracte, en el cas en que això s’hagi
produït.
 Import total: camp protegit i calculat pel sistema a partir de l’import d’adjudicació del
lot/pròrroga més la suma dels imports de les diferents modificacions.
 Causa de la modificació: Es un camp opcional. En aquest camp s’ha d’informar la
causa de la modificació, les opcions són: previsió en el plec/anunci o causa
imprevisible.
 Document de formalització: Camp opcional, només obligatori per a modificacions
de lots on és obligatori informar documents al lot, segons l’indicat a l’apartat “Falta
adjuntar documents” del punt “2.1.5 Dades del lot”.

Imatge 32. Pantalla dades modificació

En cas que el contracte seleccionat sigui pluriennal, dins la pantalla de dades de
modificació, apareixerà la llista d’anualitats del lot/pròrroga.
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Imatge 33. Pantalla modificació amb llista d'anualitats

2.3

Cessió / Subrogació / Subcontractació

L’RPC també demana que s’informi el cas en que en un contracte/lot s’hagi produït una
cessió, subrogació o subcontractació. L’operativa a executar per registrar una
cessió/subrogació/subcontractació al sistema seguirà els següents passos:
1r. Selecció de contracte: a partir dels criteris de cerca determinats.
2n. Selecció de lot: en el cas de contractes amb més d’un lot.
3r. Introducció de les dades de cessió/subrogació/subcontractació: segons la
informació requerida que es mostra en les pantalles del sistema.
2.3.1

Selecció de contracte

Un cop triat l’apartat de cessió/subrogació/subcontractació, apareix la pantalla de selecció
del contracte. El procediment per seleccionar el contracte per informar la
cessió/subrogació/subcontractació es troba descrit a l’apartat Selecció de contracte.
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2.3.2

Selecció de lot

Un cop dintre del contracte afectat, s’ha de triar en quin lot s’ha d’informar la
cessió/subrogació/subcontractació, tal com es descriu a l’apartat Selecció de lot.
Un cop seleccionat el contracte i el lot en qüestió, el sistema determinarà si aquest últim té
pròrrogues. En cas afirmatiu, la cessió/subrogació/subcontractació es farà contra la darrera
pròrroga. En cas negatiu, es farà contra el lot.
2.3.3

Dades de cessió/subrogació/subcontractació

El primer pas consistirà en seleccionar el tipus d’operació concret que es vol registrar. En
l’apartat ‘Tipus operació’ tenim un desplegable on hem de triar entre cessió, subrogació i
subcontractació Depenent de quina opció triem canviaran els camps que hem d’informar
a continuació.

Imatge 34. Selecció tipus operació



Cessions o subrogacions

Imatge 35. Pantalla Cessió

 Data inici: camp obligatori. És validarà que sigui superior a la data d’adjudicació del
lot/pròrroga.
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 Data aprovació: camp opcional. Si es tracta d’una cessió s’obligarà la seva
informació.
 Import restant d’execució: camp obligatori.
Un cop informades aquestes dades i guardades s’obre la pantalla on demana les dades de
l’empresa a la qual es fa la cessió o subrogació. Es important un cop posada l’empresa
clicar al botó “Afegir” abans de guardar.


Subcontractacions

Imatge 36. Pantalla subcontractació (dades de l’entitat subcontractada)

 Data inici: camp obligatori. És validarà que sigui superior a la data d’adjudicació del
lot/pròrroga.
 Data notificació a l’òrgan contractant: camp opcional.
Un cop introduïdes les dades bàsiques s’hauran d’informar els nous adjudicataris.
Dades de l’entitat subcontractada: Nom i NIF, indicador de si es tracta d’una UTE, domicili
social i tipus d’entitat.
Per a fer-ho, s’omplirà el camp NIF/CIF de l’empresa i es comprovarà mitjançant el botó
‘Consulta’ si existeix.
En cas afirmatiu, es recuperaran les dades de l’empresa:
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Imatge 37. Recuperació dades d'empresa existent

i caldrà afegir l’empresa recuperada com a adjudicatari de la subcontractació mitjançant el
botó ‘Afegir’, un cop s’hagin omplert totes les dades obligatòries: Import subcontractat o
Percentatge subcontractació.
Aquesta empresa quedarà ara afegida al llistat d’empreses subcontractades.

Imatge 38. Empresa afegida al llistat d'empreses subcontractades

En el cas de que l’empresa no estigui donada d’alta a l’RPC, ens donarà un missatge
indicant si la volem donar d’alta:

Imatge 39. Confirmació alta empresa

Si cliquem a ‘D’acord’, anirem al formulari d’alta d’empresa que trobem a l’apartat “Alta
empresa” i seguir els passos allà descrits. En cas que cliquem ‘Cancel·la’, no es realitzarà
cap acció i es donarà opció a localitzar una altre empresa.
Un cop tenim les empreses subcontractades al llistat de l’apartat corresponent, si aquestes
es volen eliminar, només cal seleccionar el botó ubicat a la part dreta i clicar ‘Esborrar
Empresa’.
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Imatge 40. Llista d'empreses subcontractades

Aquesta acció no elimina les dades d’una empresa, simplement elimina l’adjudicació dins
la cessió / subrogació/ subcontractació.

2.4

Pròrroga

Aquesta opció permetrà introduir pròrrogues de lots. Cal tenir en compte que per poder
informar la pròrroga d’un contracte no s’ha de fer abans l’extinció del mateix.
L’operativa a executar per registrar una pròrroga al sistema seguirà els següents passos:
1r. Selecció de contracte: a partir dels criteris de cerca determinats.
2n. Selecció de lot: en el cas de contractes amb més d’un lot.
3r. Introducció de les dades de pròrroga: segons la informació requerida.
2.4.1

Selecció de contracte

Un cop triat l’apartat de “Pròrroga”, apareix la pantalla de selecció del contracte. El
procediment per seleccionar el contracte per informar la pròrroga es troba descrit a l’apartat
Selecció de contracte.
2.4.2

Selecció de lot

Un cop dintre del contracte afectat, s’ha de triar en quin lot s’ha d’informar la pròrroga, tal
com es descriu a l’apartat Selecció de lot.
2.4.3

Dades de pròrroga

Les dades a informar en cas de pròrroga són:
 Data inici pròrroga: camp obligatori. Es validarà que sigui superior a la data de fi de
la pròrroga anterior. Si fos la primera pròrroga es validarà que sigui superior a la
data d’adjudicació del lot.
 Data fi pròrroga: camp obligatori. Es validarà que sigui superior a la data d’inici de
la pròrroga.
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 Data acord: camp opcional. En aquest camp s’ha d’informar la data en que s’acorda
la pròrroga per part de l’òrgan corresponent.
 Data formalització: camp opcional. En aquest camp s’ha d’informar la data de
signatura de la pròrroga en el cas en que es formalitzi de la mateixa manera que es
fa amb els contractes dels quals deriva la pròrroga.
 Import prorrogat: camp opcional. En aquest camp s’ha d’informar l’import de la
pròrroga.
 Codi expedient: camp opcional. En aquest camp s’ha d’informar el codi de la
pròrroga.
 Indicador de pluriennal: indicador d’activat/desactivat.
 Document de formalització: Camp opcional, només obligatori per a pròrrogues de
lots on és obligatori informar documents al lot, segons l’indicat a l’apartat “Falta
adjuntar documents” del punt “2.1.3 Dades del lot”.

Imatge 41. Pantalla dades pròrroga

En cas que la pròrroga sigui pluriennal, s’habilitarà l’opció d’introduir les corresponents
anualitats, mitjançant el botó ‘Afegir anualitat’. Les dades d’anualitat requerides són les
detallades a l’apartat Dades d’anualitat. Amb anualitats introduïdes, es mostrarà la llista de
les mateixes. Pitjant l’any de l’anualitat s’accedeix a la possibilitat de modificar una anualitat
o bé esborrar-la.
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Imatge 42. Pròrroga amb anualitats

2.5

Liquidació

Aquesta opció permetrà introduir liquidacions dels lots dels contractes. En el cas de
contractes amb pròrrogues, no s’ha de liquidar fins que no s’hagi de liquidar la darrera de
les pròrrogues. Per tant en el preu final cal fer constar l’import total tenint en compte tant el
contracte inicial com totes les pròrrogues i/o modificacions que tingui, de manera que, en
contractes amb pròrrogues hi haurà una única liquidació al final que penjarà de la darrera
pròrroga.
L’operativa segueix els següents passos:
1r. Selecció de contracte: a partir dels criteris de cerca determinats.
2n. Selecció de lot: en el cas de contractes amb més d’un lot.
3r. Introducció de les dades de liquidació: segons la informació requerida.
2.5.1

Selecció de contracte

Un cop triat l’apartat de “Liquidació”, apareix la pantalla de selecció del contracte. El
procediment per seleccionar el contracte per informar la liquidació es troba descrit a
l’apartat Selecció de contracte.
2.5.2

Selecció de lot

Un cop dintre del contracte afectat, s’ha de triar quin lot es vol liquidar, tal com es descriu
a l’apartat Selecció de lot.
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El sistema determinarà si el lot seleccionat té pròrrogues. En cas afirmatiu, la liquidació es
farà contra la darrera pròrroga. En cas negatiu, es farà contra el lot.
2.5.3

Dades de liquidació

Independentment del tipus de liquidació, cal informar els camps sobre recursos:
 Contracte objecte de recurs: camp obligatori.
 Tipus de recurs: en el cas de que el camp “Contracte objecte de recurs estigui
informat com a “sí” s’haurà de informar també aquest camp, que es un
desplegable. Les opcions que es poden triar en aquest camps son:
- Especial
- Altres recursos administratius
- Contenciosos
- Altres
 Sentit de la resolució: en el cas de que el camp “Contracte objecte de recurs” estigui
informat com a “Sí” s’haurà de informar també aquest camp. El sentit de la resolució
pot ser “Estimat” o “Desestimat”.
El primer pas consistirà en seleccionar el tipus de liquidació concret, a partir de la llista
desplegable ‘Tipus Liquidació’. La informació requerida per completar una liquidació depèn
del tipus d’aquesta.
Per a liquidacions per resolució, la informació està composada per:
 Data de resolució: camp obligatori. Es validarà que sigui posterior a la data
d’adjudicació del lot.
 Preu final: import de liquidació, camp obligatori.
 Revisió de preus: indicar si hi ha revisió de preus.
 Causa de resolució: camp obligatori. Es seleccionarà a partir de la llista de causes
de resolució associades al tipus de contracte previstes per la normativa vigent.
 Incautació de garantia definitiva: a informar en cas que en aquell contracte/lots
s’hagi incautat la garantia definitiva.
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Imatge 43. Extinció per resolució

En el cas de liquidacions per compliment, la informació és la següent:
 Data de recepció: camp obligatori.
 Revisió de preus: a informar en cas que en aquell contracte/lots s’hagi aplicat revisió
de preus.
 Preu final: import a pagar, informat per defecte amb l’import adjudicat del
lot/pròrroga més la suma dels imports de les seves modificacions. És un camp
obligatori.
 Data de liquidació: camp obligatori. Es validarà que sigui posterior a la data de
recepció.
 Termini d’execució prorrogat: marcar en cas que s’hagi prorrogat el termini
d’execució del contracte.
 Anys de termini: camp obligatori en el cas que l’indicador de termini d’execució
prorrogat estigui activat.
 Mesos de termini: camp obligatori en el cas que l’indicador de termini d’execució
prorrogat estigui activat.
 Dies de termini: camp obligatori en el cas que l’indicador de termini d’execució
prorrogat estigui activat.
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Imatge 44. Extinció per compliment

Finalment serà obligatori adjuntar el “Formulari d’avaluació del contracte” en els contractes
que siguin estudis i dictàmens (independentment de l’import) i en la resta de liquidacions
de contractes amb un import d’adjudicació igual o superior a 50.000 euros.
Per als contractes de l’àmbit “Entitats de l'Administració Local” no serà obligatori adjuntar
aquest formulari.

Imatge 45. Liquidació amb informe d'avaluació

El Formulari d’avaluació del contracte es pot trobar a la capçalera de la pantalla del Registre
Públic de Contractes o a la pàgina web de la JCCA. Es important tenir en compte que el
formulari que s’ha d’adjuntar es el mateix que es descarrega, no es pot imprimir i després
escanejar el document ja que donarà un error al intentar adjuntar-lo perquè es no es un pdf
normal. El programa permet adjuntar el formulari sense signatura electrònica.
Una vegada s’hagi registrat correctament la liquidació al sistema amb tots els camps
obligatoris, caldrà fer la tramesa de la liquidació a la JCCA per a la seva validació. Aquesta
tramesa es pot fer des de l’apartat “3 Tramesa de contractes“ o bé des de la mateixa
pantalla d’alta de liquidació si es selecciona la casella “Trametre” abans de grabar la
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liquidació. S’ha de tenir en compte que un cop liquidat no es podrà modificar ni prorrogar
el contracte.
2.5.4

Liquidació massiva de menors

La opció ‘Liquidació massiva contractes menors’ permet fer una liquidació del contractes
menors informats de manera massiva per a facilitar el tancament d’aquest tipus de
contractes que generalment suposen un volum important en número de contractes
informats.
Apareixerà una pantalla inicial on es podrà fer una cerca dels contractes menors que hi ha
pendents de liquidar, amb la possibilitat de filtrar per any d’execució, data pendent i si volem
que només ens apareguin els contractes liquidats per compliment.

Imatge 46. Pantalla per a la liquidació massiva de contractes menors.

La liquidació massiva dels contractes seleccionats farà liquidacions per compliment, sense
objecte de recurs, sense informe d'avaluació i sense termini prorrogat. Si per algun
contracte en concret necessita fer una liquidació per resolució i/o amb objecte de recurs i/o
amb informe d'avaluació, no el seleccioni a la liquidació massiva i faci la liquidació del
contracte des del menú "Gestió de contractes > Liquidació".
Per defecte l’aplicació emplenarà les dades de data de liquidació amb la data fi d’execució
i l’import de liquidació amb l’import d’adjudicació. En cas que aquests valors no siguin
correctes es podran corregir posant-se a sobre de la casella corresponent i escrivint el valor
que correspongui.
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2.6

Correcció de dades

Aquesta opció permetrà modificar la informació introduïda al sistema i que estigui en estat
‘Organisme Contractant’ o bé ‘Contracte Retornat’. Al mateix temps, independentment de
l’estat, permetrà accedir de forma directa a la resta d’operacions de gestió del contracte
(modificació, cessió, subrogació, subcontractació, pròrroga i extinció). En aquest apartat es
poden corregir/afegir dades en contractes o situacions contractuals que estiguin en estat
‘Organisme Contractant’ o bé ‘Contracte Retornat’.
L’operativa serà la que es descriu en els apartats següents:
1r. Selecció de contracte: a partir dels criteris de cerca determinats.
2n. Resum de contracte: es mostrarà un breu resum del contracte, amb enllaços a
totes les operatives disponibles.
2.6.1

Selecció de contracte

El procediment es troba descrit a l’apartat Selecció de contracte. Amb la diferencia que en
la selecció per criteri disponible, hi ha un paràmetre de cerca que és l’estat del contracte,
que pretén facilitar la cerca de dades retornades des de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa per procedir a les modificacions oportunes.

Imatge 47. Cerca de contractes per correcció de dades

Si es fa la selecció a través de la cerca a través dels criteris s’obtindrà un llistat amb tots
els contractes que compleixen amb els criteris seleccionats. Per accedir al resum del
contracte s’ha de clicar sobre el número de registre. Si es clica a sobre de la icona a la
columna de ‘Fitxa’ s’accedeix a un resum de les dades, únicament de consulta.
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Imatge 48. Llistat consulta de contractes a Correcció de dades.

2.6.2

Resum de contracte

En aquesta pantalla es mostrarà la informació relativa al contracte així com la llista de lots
que el composen.

Imatge 49. Pantalla resum del contracte

Les opcions disponibles són les següents:


Modificació dades de contracte: mitjançant el botó ‘Modificar dades’. Aquest botó
únicament estarà actiu si el contracte no s’ha tramés a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa o si aquesta l’ha retornat.



Consulta de dades retornades: mitjançant el botó ‘Dades retornades’. Aquest botó
únicament estarà actiu si el contracte o alguna situació contractual ha estat retornat.



Modificació dades de lot: Pitjant sobre el número de lot, i sempre que aquest no
s’hagi tramés a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, s’accedirà a la
pantalla de dades de lot per tal de modificar les seves dades.
Nova pròrroga: mitjançant la icona situada a la columna corresponent. El sistema
validarà que el lot o la darrera pròrroga del mateix estigui extingit/da.
Nova modificació: mitjançant la icona situada a la columna corresponent. El sistema
validarà que el lot o la darrera pròrroga del mateix no estigui extingit/da.
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Nova liquidació : mitjançant la icona situada a la columna corresponent. El sistema
validarà que el lot o la darrera pròrroga del mateix no estigui extingit/da. En el cas
que ja s’hagi introduït l’extinció s’accedirà en mode edició, per tal de poder modificar
les dades de la mateixa.
Nova cessió/subrogació/subcontractació: mitjançant la icona situada a la columna
corresponent. El sistema validarà que el lot o la darrera pròrroga del mateix no
estigui extingit/da.
Llista modificacions: mitjançant la icona situada a la columna corresponent. El
sistema mostrarà la llista de modificacions del lot. Aquelles modificacions que no
s’hagin tramés a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa podran corregirse, pitjant el número de modificació dins la llista.
Llista modificacions d’anualitats: mitjançant la icona situada a la columna
corresponent. El sistema mostrarà la llista de modificacions d’anualitats del lot.
Aquelles modificacions que no s’hagin tramés a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa podran corregir-se, pitjant el número de modificació dins la llista.
Llista pròrrogues: mitjançant la icona situada a la columna corresponent. El sistema
mostrarà la llista de pròrrogues del lot. Aquelles pròrrogues que no s’hagin tramés
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa podran corregir-se, pitjant el
número de pròrroga dins la llista.
Llista cessions/subrogacions/subcontractacions: mitjançant la icona situada a la
columna
corresponent.
El
sistema
mostrarà
la
llista
de
cessions/subrogacions/subcontractacions del lot. Podran modificar-se pitjant el
número de cessions/subrogacions/subcontractacions dins la llista.
Fitxa del lot: s’accedeix al resum de les dades del lot. És accessible a través de la
icona corresponent a la columna ‘Fitxa Lot’.
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Imatge 50. Fitxa informativa del lot

2.7

Contracte de segon adjudicatari

Aquesta opció permetrà generar contractes de segon adjudicatari. El procés s’inicia
seleccionant el contracte original. A partir d’aquesta selecció, el sistema genera de forma
automàtica un nou contracte amb les mateixes dades que el contracte original, marcat com
a segona adjudicació i fent referència al contracte original.
Un cop s’ha generat el nou contracte, s’accedirà de forma automàtica al procés
d’adjudicació per tal de verificar la informació i per introduir els lots del nou contracte,
seguint els passos descrits a l’apartat Dades de contracte.
Els lots d’un contracte de segon adjudicatari requeriran informar el lot del contracte original
del qual es torna a fer l’adjudicació.

Imatge 51. Selecció per generar segona adjudicació
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2.8

Canvi organisme contractant

Aquesta opció permetrà canviar l’organisme contractant d’un determinat contracte. Per dur
a terme aquesta operació, s’haurà d’identificar el contracte així com el nou organisme
contractant i comunicar-ho als serveis tècnics de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa.

Imatge 52. Pantalla de canvi d'organisme contractant
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3

Tramesa de contractes

L’opció de tramesa permetrà als responsables dels organismes contractants enviar les
dades introduïdes cap a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per la seva
posterior validació o, en el seu cas, el retorn cap a l’organisme contractant per a que,
l’esmeni o el validi si les dades fossin correctes.
Veure l’apartat 1.3 Circuit de la informació d’aquest manual.
El mecanisme de tramesa requereix que l’usuari informi de quin organisme es vol fer
l’enviament i, opcionalment, de quin any d’execució. L’organisme es seleccionarà de la llista
d’organismes associats a l’usuari en qüestió.
Una vegada executada la cerca, s’hauran de marcar els contractes que es volen trametre
mitjançant la columna de selecció. L’indicador situat a la capçalera de la columna permet
marcar/desmarcar de forma massiva. El botó ‘Trametre’ realitzarà l’enviament dels
contractes triats.

Imatge 53. Pantalla de tramesa

En el cas de que els contractes tot i estar gravats en el Registre no estiguin complerts, no
apareixeran en aquest apartat.
Els contractes que es considera que no estan complerts son aquells en que :
No estan introduïts tots els lots que s’ha indicat en les dades inicials que té el
contracte
No estan introduïdes totes les anualitats (en el cas de contractes plurianuals)
Falta adjuntar documents (pdf signat electrònicament) en el cas de que el contracte
tingui lots que superin els llindars
Contractes d’obres no menors sense cap oferta informada
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COMUNICACIÓ FORA DE TERMINI:
Dins la llista de selecció de contractes hi ha la columna ‘Comunicació fora termini’. Aquesta
columna informa a l’usuari que l’enviament a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa s’està realitzant fora dels terminis establerts per la normativa reguladora de
l’RPC de la Generalitat de Catalunya (1 mes). Cal remarcar el caràcter informatiu d’aquesta
columna i que, en cap cas, limita l’acció de trametre la informació a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa.
ACCÉS ALS CONTRACTES RETORNATS:
Per accedir als contractes retornats per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
s’haurà d’anar a l’opció ‘Correcció de dades’ a través del menú de ‘Gestió de contractes’ i
triar, dins els paràmetres de selecció, l’estat del contracte ‘Contracte retornat’. Un cop
seleccionat el contracte cal fer les modificacions pertinents i trametre de nou el contracte a
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
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4
4.1

Consulta de Contractes
Consulta de contractes

Aquesta opció del menú permet consultar la totalitat de la informació introduïda per a un
determinat contracte.
Cal seguir els següents passos:
1r. Selecció de contracte: a partir d’una cerca segons els criteris seleccionats per
l’usuari d’entre els facilitats per l’aplicació.
2n. Consulta dades de contracte: pitjant el número de registre del contracte en qüestió,
dins la llista de sortida de la cerca.
3r. Consulta dades de lot: pitjant el número de lot dins la llista de lots del contracte.
4.1.1

Selecció de contracte

Imatge 54 Cerca de contractes

Per seleccionar un contracte es disposa d’una cerca que disposa dels següents paràmetres
de selecció:
 Número d’expedient
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 Organisme contractant
 Any contracte
 Grup contracte
 Tipus de contracte
 Interval d’adjudicació (dates ‘des de’ i ‘fins’)
 Data d’alta del lot (dates ‘des de’ i ‘fins’)
 Imports d’adjudicació del lot (límit inferior i superior)
 Estat de contracte
 Compra pública d’innovació
 S’ha comprat innovació?
No hi ha cap criteri obligatori, si bé serà necessari informar, com a mínim, un d’ells.
Si fos necessari, s’activarien els botons de paginació, doncs la informació de sortida es
mostra en blocs de 15 elements.
4.1.2

Consulta dades de contracte

Pitjant sobre el número de registre del contracte desitjat, s’accedirà a la pantalla de consulta
de les seves dades. Dins aquesta pantalla hi trobarem la llista de lots del mateix. El número
de lot permetrà accedir a la pantalla de detall del lot en qüestió.
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Imatge 55. Consulta dades contracte

4.1.3

Consulta dades de lot

La consulta de les dades d’un lot mostrarà, a part del detall del lot, la llista d’operacions
realitzades contra el mateix:
 Anualitats.
 Pròrrogues: pitjant el número de pròrroga s’accedeix a la consulta de la
pròrroga.
 Modificacions: pitjant el número de modificació s’accedeix a la consulta de la
modificació.
 Cessions/subrogacions/subcontractacions:
pitjant
el
número
cessió/subrogació/subcontractació s’accedeix a la consulta de
cessió/subrogació/subcontractació.
 Documents associats al lot
Les llistes es mostraran sempre que continguin alguna dada informada.
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Imatge 56. Consulta dades lot

4.2

Consulta de lots/pròrrogues pendents d’extinció

Opció que permet detectar lots/pròrrogues pendents de liquidació en una data concreta.
Els criteris per a fer la cerca són:
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 Organisme contractant.
 Any execució.
 Data ‘Pendent a’.
 Indicador de liquidació per compliment: si està seleccionat, únicament es
buscaran lots/pròrrogues pendents d’extinció per compliment, és a dir, que
hagin arribat a termini sempre que no estiguin prorrogats i la pròrroga encara no
hagi acabat. En cas contrari, es cercaran tots els lots/pròrrogues que no s’hagin
extingit.
 Contractes menors / no menors

Imatge 57. Lots/pròrrogues pendents d'extinció

Un cop generada la llista de sortida, es podrà:

4.3

-

Accedir a la consulta del contracte, segons es detalla a l’apartat Consulta dades de
contracte, pitjant sobre el número de registre del contracte en qüestió.

-

Extingir el lot/pròrroga, pitjant la icona de la columna ‘Liquidació’ corresponent.

Recerca de lots

Opció que permet cercar lots de contractes a partir dels següents criteris de cerca:
 Organisme contractant
 Número de registre
 Any execució
 Grup contracte
 Tipus contracte
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 Procediment adjudicació
 Forma adjudicació
 Sistema de racionalització de la contractació
 Interval d’adjudicació (dates ‘des de’ i ‘fins’)
 Interval d’alta del lot (dates ‘des de’ i ‘fins’)
 Imports d’adjudicació del lot (límit inferior i superior)
 NIF adjudicatari inicial
 Estat de contracte
 Tipus d’extinció
 Estat tramesa
 Interval de tramesa (dates ‘des de’ i ‘fins’)
No hi ha cap criteri obligatori, si bé serà necessari informar, com a mínim, un d’ells.
Si fos necessari, s’activarien els botons de paginació doncs la informació de sortida es
mostra en blocs de 15 elements.
Un cop generada la llista de sortida, es podrà accedir a la consulta de contracte detalla a
l’apartat Consulta dades de contracte, pitjant sobre el número de registre del contracte
desitjat.

Imatge 58. Recerca de lots
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4.4

Recerca d’imports per empresa

Opció que permet cercar lots/pròrrogues de contractes a partir dels següents criteris de
cerca:
 Organisme contractant
 Número de registre
 Any execució
 Grup contracte
 Tipus contracte
 Procediment adjudicació
 Forma adjudicació
 Sistema d’adjudicació
 Imports d’adjudicació del lot (límit inferior i superior)
 NIF adjudicatari inicial
No hi ha cap criteri obligatori, si bé serà necessari informar, com a mínim, un d’ells.
Si fos necessari, s’activarien els botons de paginació doncs la informació de sortida es
mostra en blocs de 15 elements.
Un cop generada la llista de sortida, es podrà accedir a la consulta de contracte detalla a
l’apartat Consulta dades de contracte, pitjant sobre el número de registre del contracte
desitjat. També és possible accedir a la fitxa del lot mitjançant la icona situada a la columna
‘Fitxa’.

Imatge 59. Recerca de lots/pròrrogues per imports
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4.5

Llibres per organisme

Opció que permet generar una fitxa en pdf de resum de les dades informades per un
organisme en un any determinat. En la pantalla inicial es permet triar l’organisme, l’any i
l’estat de les dades (contracte validat, organisme contractant, Junta Consultiva, contracte
retornat o en qualsevol estat si es deixa aquest camp en blanc). Al executar, es genera una
fitxa en pdf amb una sèrie de quadres resum on es mostren de forma agregada les dades
dels contractes i situacions contractuals informats per l’organisme.

Imatge 60. Generar fitxa
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5
5.1

Càrrega de fitxers
Càrrega de contractes menors i contractes menors d’import reduït

Aquesta opció permet registrar contractes menors a RPC a partir de les dades informades
en un Excel. Es fa una distinció entre els contractes menors d’informació reduïda per a
imports de menys de 5.000€ (entitats locals) o 3.000€ (sector públic de la Generalitat de
Catalunya) i la resta de contractes menors.

Imatge 61. Càrrega de contractes menors des d’Excel

En accedir-hi es visualitza l’enllaç “Instruccions per a la càrrega de contractes menors via
Excel” (punt 1 de la imatge), que permet descarregar-se un fitxer amb instruccions
detallades per a fer la càrrega de contractes menors via Excel. Aquest fitxer conté
informació de les columnes que ha de tenir l’Excel de càrrega, quines dades ha de contenir
cada columna, en quins cassos s’han d’informar obligatòriament i els valors permesos per
a cadascuna de les columnes.
L’Excel per a informar les dades a carregar s’ha d’obtenir de l’aplicació. Es faciliten quatre
opcions d’Excel per a informar les dades a carregar:
Dos Excels preomplerts i autoemplenable amb dades personalitzades de l’organisme
seleccionat, que es pot obtenir a l’apartat “Descarrega plantilla contractes menors” i
“Descàrrega plantilla contractes menors d’import reduït” (punt 2 a la imatge superior)
Dos Excels en blanc, només amb l’estructura de columnes esperades, que es pot obtenir
a l’enllaç “Contractes menors” o “Contractes menors d’import reduït” (punt 3 a la imatge
superior).
Després d’obtenir el fitxer Excel de càrrega i omplir-lo amb les dades que es volen registrar,
l’últim pas és pujar el fitxer a RPC des de l’apartat “Càrrega de contractes menors” (punt 4
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de la imatge superior). Primer cal seleccionar el tipus d’arxiu que es vol carregar( si menor
o menor d’import reduït) i seleccionar el fitxer a través del navegador i prémer el botó
“Carregar Fitxer”.
En finalitzar la càrrega s’informa per pantalla del resultat i es proporcionen dos Excels: un
amb els identificadors dels contractes carregats a Informe resultat i, si hi ha errors, un amb
el detall dels errors detectats durant la càrrega a Informe errors.
Poden haver els següents escenaris:
-

Que tots els contractes que hi havia al fitxer es carreguin correctament perquè no
hi ha cap error (fila 1): llavors la columna resultat dirà Correcte i es podrà
descarregar un Informe resultat.

-

Que tots els contractes que havia al fitxer tinguin errors (fila 2): a la columna
Resultat dirà Amb errors i només hi haurà un informe d’errors.

-

Que alguns contractes no tinguin errors i es carreguin correctament i d’altres
contractes tinguin un o més errors (fila 3): en aquest cas a la columna resultat dirà
Amb errors i ens podrem descarregar dos arxius un Informe resultat on apareixeran
aquells contractes que siguin correctes i un Informe d’errors on llistarà els errors
detectats per a cada contracte.

Imatge 62. Llistat de resultats de la càrrega de fitxers de contractes menors

Quan treballem amb el “flag” marcat i en el cas de càrregues de fitxers amb errors en les
que també hi hagi contractes correctes, es recomanable esborrar els contractes ja
carregats correctament del fitxer alhora de fer la següent càrrega amb les correccions. Si
no es fa així, al tornar a intentar carregar els contractes correctes el sistema ens donarà un
missatge d’error dient que “No es pot modificar un contracte tramés a la JCCA”.
Quan treballem amb el “flag” desmarcat no hi ha tramesa, per tant podem fer càrregues
de l’arxiu rectificant els errors que ens marquin, i una vegada obtinguem que ja no ens dona
cap error podem fer una última càrrega aquesta si amb tramesa a la JCCA. O un altra opció
quan fem la càrrega d’un arxiu sense errors podem fer la tramesa d’aquests contractes que
s’hauran guardat en estat Junta Consultiva a través de l’apartat Tramesa.
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6
6.1

Extracció de dades
Criteris de cerca

L’opció d’extracció de dades permetrà extreure del sistema, informació de contractació
segons els criteris de cerca indicats. Aquesta extracció es farà en format Excel.

Imatge 63. Selecció de contractes Extracció de dades

Els criteris de cerca són:
 Tipus de cerca
o

Indicadors

o

Adjudicacions

o

Situacions contractuals

o

Anualitats

 Organisme contractant
 Any execució
 Grup contracte
 Tipus contracte
 Procediment adjudicació
 Interval data d’adjudicació del lot (dates ‘des de’ i ‘fins a’)
 Interval data d’alta del lot (dates ‘des de’ i ‘fins a’)
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 Interval import d’adjudicació del lot (límit inferior i superior)
 Indicador Estudis i dictàmens
 NIF adjudicatari inicial
 Estat contracte
 Interval anualitat del lot (dates ‘des de’ i ‘fins a’). Aquesta opció només s’activarà
en cas que el tipus de cerca sigui per ‘Anualitats’
No hi ha cap criteri obligatori, si bé s’ha d’informar com a mínim un d’ells.

6.2

Resultats de la cerca

Un cop executada la cerca, i en el cas que s’hagi trobat informació pels criteris indicats,
s’habilitarà la possibilitat de veure les dades en format Excel.

Imatge 64. Avís de generació correcta al trobar resultats

En cas contrari, donarà un avís de que no hi ha informació que compleixi els criteris
seleccionats.

Imatge 65. Avís de no generació per no coincidència de resultats

6.2.1

Indicadors

Genera un Excel amb la informació dels principals indicadors. Es pot descarregar clicant
l’opció corresponent.

Imatge 66. Resultat de l’extracció de dades per indicadors
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6.2.2

Adjudicacions

A nivell de Contractes-Lot resum i contractes-lot total. La diferència és que el resum mostra
les dades bàsiques del contracte-lot, i el total mostra totes les dades informades.
Clicant sobre cada opció, es descarregarà l’Excel amb la informació corresponent

Imatge 67. Resultat de l'extracció de dades per adjudicacions

6.2.3

Situacions contractuals

A nivell de pròrrogues, modificacions i liquidacions.
Clicant sobre cada una de les opcions es descarregarà l’Excel amb la informació
corresponent.

Imatge 68. Resultat de l'extracció de dades per situació contractual
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6.2.4

Anualitats

Genera un Excel amb la informació de les anualitats. Es pot descarregar clicant la opció
corresponent.

Imatge 69. Resultat de l'extracció de dades per anualitats
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