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Comunicat en relació amb els actes d'obertura de sobres virtuals o 
telemàtics (actualitzat a 22 d’abril de 2020) 
 
 
En la situació actual, atesa la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19  i de conformitat amb l’article 4 del Decret 
llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, els actes d’obertura dels sobres que contenen les ofertes 
presentades en les licitacions públiques s’han de realitzar de forma virtual o telemàtica, 
amb les garanties de transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació 
pública. 
 
Pel que fa als actes interns d’obertura, els membres de les meses  o les persones 
definides com a custodis en les licitacions sense mesa de contractació, poden fer-ne el 
seguiment accedint a l’eina corporativa de presentació d’ofertes de Catalunya, el Sobre 
Digital, en la data i hora fixades. L’eina de Sobre Digital emet l’avís, un cop els custodis 
han aplicat les seves credencials i s’han obert els sobres, de què es pot accedir a la 
documentació i a partir d’aquest moment es poden anar veient les actuacions que es 
fan a l’eina. Addicionalment, els membres de les meses també poden complementar 
l’obertura i l’accés a la documentació a través de l’eina de Sobre Digital amb el 
seguiment telemàtic de les reunions mitjançant les eines colꞏlaboratives que tinguin 
disponibles (com Teams o Skype).  
 
En cas que l’acte d’obertura hagi de ser de caràcter públic1, es poden utilitzar les eines 
colꞏlaboratives (com Teams o Skype) que permeten mostrar l’evolució de l’obertura 
compartint la imatge de la pantalla de l’ordinador i fer el seguiment telemàtic de l’acte en 

                                                            
1 De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
ho han de ser els dels sobres que continguin la part de les ofertes avaluable a través de criteris 
objectius del procediment obert simplificat (art. 159.4), així com els d’obertura de l’oferta 
econòmica si en la licitació no poden emprar-se mitjans electrònics (article 157.4). 
 
Actualització: El dia 22 d’abril de 2020 s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 15/2020, de 21 
d’abril, de mesures urgents complementàries per al suport de l’economia i l’ocupació, mitjançant 
la disposició final setena del qual es modifica l’article 159.4.d de la LCSP per preveure que en el 
procediment obert simplificat l’obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin la part de 
les ofertes avaluable a través de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, 
tampoc s’hagi de realitzar en acte públic quan es prevegi que en la licitació s’emprin mitjans 
electrònics. Per tant, de conformitat amb la LCSP en la redacció donada per aquest Reial decret 
llei 15/2020, únicament és obligatòria la realització dels actes públics d’obertura dels sobres que 
continguin la part de les ofertes avaluable a través de criteris objectius del procediment obert 
simplificat i d’obertura de l’oferta econòmica de la resta de procediments, si en la licitació no 
poden emprar-se mitjans electrònics. 
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directe per part de les empreses interessades. A aquest efecte, cal compartir l’enllaç 
generat per l’eina colꞏlaborativa utilitzada, mitjançant un avís al tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació concreta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Així, 
a través d’aquest enllaç publicat pels òrgans de contractació mitjançant avís al tauler 
corresponent, qualsevol persona interessada es podrà connectar i fer el seguiment en 
directe de l’acte públic d’obertura. En aquest sentit, cal recordar que quan s’inclou un 
avís en el tauler d’avisos, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública envia un 
correu electrònic a totes les persones subscrites a les novetats de la licitació avisant que 
s’ha publicat nova informació. A més, també cal recordar que totes les empreses que 
hagin activat oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital queden automàticament subscrites 
a la licitació. D’aquesta manera, es garanteix l’enviament dels avisos amb les novetats 
–en aquest cas, amb l’enllaç per accedir a l’acte públic no presencial d’obertura de 
sobres– a totes les empreses interessades en una licitació. 
 
Així mateix, els òrgans de contractació dels Departaments de la Generalitat i del seu 
sector públic que ja disposin i siguin usuaris de l’eina corporativa de publicació de 
continguts audiovisuals (BIG) per fer emissions via streaming, poden fer-ne ús a través 
de PSCP.  
 
Podeu consultar les indicacions per fer ús d’aquestes eines en el document de preguntes 
freqüents de l’eina de Sobre Digital disponible a l’apartat “configuració de sobres”. 
 
En tot cas, al marge del caràcter intern o públic de l’acte d’obertura dels sobres, l’eina 
de Sobre Digital genera el document “registre d’obertura” en el qual es recullen totes les 
accions realitzades a l’eina de Sobre Digital durant el procés d’obertura de sobres. Si es 
fa ús de la funcionalitat de l’oferta telemàtica, un cop s’accedeix  al contingut de les 
ofertes queda registrat el seu accés en el document “Justificant d’obertures de l’oferta”. 
Aquests documents estan signats per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
i es poden utilitzar com a base o annex del certificat que ha de realitzar la mesa de 
contractació. A més, és recomanable annexar aquest registre com a informació 
addicional a l’acta d’obertura del sobre corresponent, així com adjuntar-lo a l’expedient 
electrònic de tramitació del contracte. 
 
D’altra banda, us informem que atesa la suspensió, amb caràcter general, dels 
procediments d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, en la redacció donada pel Reial Decret 465/2020, 
de 17 de març, i amb la finalitat d’evitar generar confusió a les empreses licitadores, s’ha 
inhabilitat temporalment la petició automàtica per part de l’eina de Sobre Digital de les 
paraules clau per al desxifrat de les ofertes. Per aquest motiu, cal tenir en compte que 
en els supòsits en què procedeixi la continuació de la tramitació d’un expedient caldrà 
que les persones usuàries facin la petició de les paraules clau a les empreses licitadores 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/gestio/index.xhtml
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des de l’espai d’obertura de sobres, clicant el botó de “demanar paraules clau”. En 
aquest sentit, cal recordar la recomanació de comprovar, amb antelació suficient a 
l’obertura dels sobres, que s’han rebut les paraules clau i, en cas de ser necessari, 
repetir l’acció de demanar-les –l’eina detecta les empreses que ja les han enviat i a 
aquestes no les torna a demanar. 
 
Barcelona, 25 de març de 2020 


