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Comunicat en relació amb el funcionament tècnic de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya atès l’aixecament de la 

suspensió dels procediments de contractació pública 

 

 

La disposició addicional vuitena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual 

s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a 

l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, ha establert l’aixecament, des del 7 de 

maig de 2020, de la suspensió dels terminis dels procediments de contractació 

promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic, així com de l’inici de nous 

procediments, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics. 

 

Pel que fa a les licitacions que es trobin en fase de termini de presentació d’ofertes 

no finalitzat, en cas que aquell aixecament comporti la necessitat de modificar terminis 

de presentació d’ofertes a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), cal 

recordar que els passos per fer-ho són els següents1: 

 

− Accedir, a través de l’eina de gestió de la PSCP a l’anunci de la licitació amb rol 

“validador” i amb targeta T-CAT.  

− Canviar en primer lloc les dates d’obertura de sobres, si el nou termini de 

presentació d’ofertes que es vol fixar és posterior a qualsevol de les dates d’obertura 

de sobres que s’havien establert en la configuració inicial de la licitació a l’eina de 

Sobre Digital. Per fer-ho, s’ha d’accedir a l’apartat “gestionar licitació electrònica” i 

establir unes dates d’obertura posteriors al nou termini de presentació d’ofertes. 

Cinc minuts després de desar les noves dates, aquestes es publiquen 

automàticament al portal de PSCP.  

− Crear una esmena des de l’eina de gestió a la pestanya “anunci de licitació” amb el 

botó “ fer una esmena” situat a la part superior dreta. L’expedient passarà a l’estat 

en edició.  

− Introduir el nou termini de presentació d’ofertes, que ha de ser superior a la data de 

publicació de l’esmena.  

− Informar la data en què es vol que es publiqui l’esmena.  

− Publicar l’expedient. 

  

En els expedients en els quals no s’hagi establert la presentació d’ofertes mitjançant 

l’eina de Sobre Digital –per exemple, perquè s’hagi previst la presentació amb l’eina 

d’ofertes telemàtiques–, no s’ha de tenir en compte el que s’ha assenyalat respecte de 

la configuració de les dates d’obertura de sobres i només cal fer l’esmena amb la 

modificació del termini de presentació d’ofertes. 

 

 

                                                           
1 Informació també disponible al document de preguntes freqüents de l’eina de Sobre Digital.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/gestio/index.xhtml
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En cas que en intentar fer l’esmena del termini de presentació d’ofertes aparegui el 

missatge “no es pot fer una esmena si ja ha vençut la data d'obertura de pliques” o 

tingueu qualsevol altre incidència per fer-la, poseu-vos en contacte amb els canals de 

suport habituals, assenyalats en aquest mateix comunicat. 

 

Pel que fa a les licitacions que es trobin en fase d’obertura de sobres, amb el termini 

de presentació d’ofertes ja finalitzat, només cal modificar la data d’obertura dels sobres 

corresponents, si aquestes s’haguessin configurat en l’eina de Sobre Digital establint 

una data concreta. En canvi, no cal fer dita modificació en els expedients en els quals  

s’hagi establert la presentació d’ofertes amb l’eina de Sobre Digital configurant l’obertura 

de sobres marcant les opcions d’obertura “a partir de la data d’obertura del sobre 

anterior” o bé “a partir de la data fi de presentació d'ofertes + 24h”. 

 

En cas que, havent fet un requeriment d’esmena o d’aportació de documentació, 

l’empresa licitadora no hagués enviat la documentació requerida a causa de la 

suspensió de terminis, es pot obrir un nou requeriment de documentació. 

 

Us recordem que per qualsevol incidència teniu a la vostra disposició els canals de 

suport habituals: 

 

 Departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, 

institucions i òrgans estatutaris i altres ens: El SAU TIC a través de l’adreça 

de correu electrònic sau.tic@pautic.gencat.cat (assumpte del correu “Codi 31-

PSCP o Licitació electrònica”) i del telèfon (gratuït) 900 82 82 82 (ext 31). 

 

 Entitats de l’àmbit local i de les universitats: El suport del Consorci AOC 

accessible a través del Portal de Suport https://www.aoc.cat/suport/ o els telèfons 

900 90 50 90 (gratuït) - (+34) 93 272 25 01 (per a trucades des de l’exterior). 

 

Aquests serveis de suport tècnic, como és sabut, no tenen competència per oferir 

assessorament jurídic. 

 

En cas de dubte o de requerir algun aclariment addicional podeu posar-vos en contacte 

amb la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació mitjançant correu 

electrònic a través de la bústia de correu següent jcca.eco@gencat.cat. 

 

 

 

Barcelona, 11 de maig de 2020 
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