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1. Introducció 
 

Aquest document constitueix el manual d’ús de l’eina de gestió de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública. L’objectiu és descriure a l’usuari el funcionament a 

nivell operatiu de l’eina.  

 

L’eina de gestió proveeix una interfície d’usuari que permet d’editar la informació de les  

licitacions i adjudicacions per a ser publicada al portal de contractació pública 

(https://contractaciopublica.gencat.cat). 

 

Els diferents rols que accedeixen a l’eina són: 

- Rol administrador general: Dóna d’alta els àmbits de contractació i els òrgans de 

contractació de la Plataforma, així com els usuaris administradors de cadascun 

d’ells. 

- Rol administrador d’àmbit: Dóna d’alta els òrgans de contractació que pertanyen 

al seu àmbit i els usuaris administradors d’òrgan de contractació de cadascun 

d’ells.  

- Rol administrador d’òrgan de contractació. Dóna d’alta els usuaris editors i 

validadors del seu òrgan. Manté i publica la informació general del seu òrgan. 

Aquesta informació és visible des del corresponent perfil de contractant del portal 

de contractació pública. 

- Rol editor: Manté la informació dels expedients de contractació. 

- Rol validador: Manté, valida i publica al portal la informació dels expedients de 

contractació. 

 

Aquest document està dirigit als rols d’administrador general, administrador d’àmbit i 

administrador d’òrgan de contractació. Existeix un document anàleg pels rols d’editor i 

validador. 

 

La Plataforma manté un projecte evolutiu en curs que anirà desenvolupant i incorporant 

noves funcionalitats durant els pròxims mesos. En aquest document es descriu la 

funcionalitat disponible a la versió 6.9.0. 
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2. Nocions bàsiques de la Plataforma 
 

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública és el sistema d’informació que ofereix 

un punt central d’accés a la informació de contractació pública de la Generalitat de 

Catalunya. La Plataforma està formada per dos components: l’eina de gestió i el portal 

de contractació pública. 

 

2.1. Eina de gestió 
Facilita la publicació segura a Internet, al portal de contractació pública 

(https://contractaciopublica.gencat.cat), amb efectes jurídics en el termes de la Llei de 

contractes del Sector Públic. 

 

- Permet el manteniment  de les dades de les licitacions i adjudicacions.  

 

- Permet planificar la publicació de licitacions i adjudicacions al Portal. Existeix un 

procés intern que  publica els documents planificats (tenint en compte la data de 

publicació planificada per l’usuari) fent-los visibles al Portal. 
 

- La Plataforma disposa dels mecanismes necessaris per garantir fefaentment el 

moment de la difusió de la informació que s'hi publica: 

o El sistema està sincronitzat amb una font fiable de temps 

o Es manté un registre (log) de totes les publicacions realitzades. 

o Els logs de publicació incorporen un segell de data i hora emès per la 

Plataforma de Serveis de Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci 

Administració Oberta de Catalunya (Corsorci AOC). 

 

- Per tal de garantir la interoperabilitat de la Plataforma, el model de dades, així 

com l’intercanvi amb altres sistemes de contractació,  implementa les 

especificacions de continguts i formats de CODICE,  estàndard definit pel 

Ministerio de Economia y Hacienda. 

 

- El sistema implementa una sèrie de mesures de seguretat per a garantir la 

disponibilitat i inviolabilitat de la informació publicada. 
 

- L’accés a l’eina està restringit als usuaris dels òrgans de contractació dels 

departaments de la  Generalitat, organismes públics associats, entitats de 

l’Administració Local de Catalunya i Universitats. L’accés s’ha de sol·licitar 

mitjançant el formulari d’incorporació a la Plataforma.  
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2.2. Portal de contractació pública 
Constitueix la seu electrònica de contractació pública per als òrgans de contractació 

incorporats, amb els efectes que descriu l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de Juny. 

Facilita l’accés de les empreses a la informació de l’activitat contractual de 

l’administració pública, en concret licitacions i adjudicacions. 

 

- Permet la consulta de tota la informació publicada des de l’eina. 

- L’accés és obert a tots els ciutadans. 

 

 

3. Prerequisits per a l’ús de l’eina de gestió 

3.1. Usuari 
 

- Per a accedir a l’eina de gestió s’ha de tenir accés a la plataforma EACAT. 

 

A més, 

 

- En cas d’usuaris editors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a 

l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol d’editor. 

 

- En cas d’usuaris validadors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de 

gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol de validador. 

 

- En cas d’usuaris administradors de l’òrgan: els usuaris han d’estar donats d’alta a 

l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol 

d’administrador O.C. 

 

- En cas d’usuaris administradors d’àmbit: els usuaris han d’estar donats d’alta a 

l’eina de gestió amb el rol d’administrador A.C. 

 

- En cas d’usuaris administradors generals: els usuaris han d’estar donats d’alta a 

l’eina de gestió amb el rol d’administrador general. 
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3.2. Certificat electrònic 
 

- Com a alternativa d’accés a l’usuari i paraula de pas d’EACAT, es pot accedir amb 

certificat electrònic, utilitzant un certificat digital admès pel Validador del 

Consorci AOC. 

- L’accés amb targeta només és obligatori per a: 

o usuaris validador, en el moment de realitzar les funcions de publicació de 

les diferents fases d’un expedient 

o usuaris administrador O.C, en el moment de realitzar les funcions de 

publicació de documents al perfil 

 

A més, 

 

- En cas d’usuaris editors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de gestió, a 

l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol d’editor. 

 

- En cas d’usuaris validadors: els usuaris han d’estar donats d’alta a l’eina de 

gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol de validador. 

 

- En cas d’usuaris administradors de l’òrgan: els usuaris han d’estar donats d’alta a 

l’eina de gestió, a l’òrgan de contractació al qual pertanyen, amb el rol 

d’administrador O.C. 

 

- En cas d’usuaris administradors d’àmbit: els usuaris han d’estar donats d’alta a 

l’eina de gestió amb el rol d’administrador A.C. 

 

- En cas d’usuaris administradors generals: els usuaris han d’estar donats d’alta a 

l’eina de gestió amb el rol d’administrador general. 

 

-  

 

 

3.3. Lloc de treball / Navegador 
 

- Es pot accedir a l’aplicació des de Explorer 8 i Firefox 2 i 3. 
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- Es requereix tenir descarregat  el plug-in de Flash Player 10.  

 
- Es requereix tenir el Java activat 
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4. Accés a l’eina de gestió 

4.1. Accés 
 

1) L’adreça d’accés a l’eina de gestió és realitza a través d’EACAT http://www.eacat.cat  

a través de l’opció “Accediu”. Prèviament és requisit que l’usuari estigui donat d’alta a 

EACAT (en cas contrari, cal que l’usuari es posi en contacte amb el gestor d’EACAT del 

seu organisme per activar-li l’accés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eacat.cat/
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2) Introduir les dades d’identificació  

 

 
 

 

 

 

EACAT presenta dues opcions d’accés:  

 

- Opció 1: “NIF” i “Contrasenya”. 

- Opció2: “Accés amb certificat”: per a poder accedir mitjançant aquesta opció cal 

disposar d’un certificat vàlid emès pel Consorci AOC. 

 

Si l’usuari compleix els prerequisits detallats al punt anterior, per accedir a l’eina de 

gestió cal accedir a la pestanya superior “Aplicacions” i en concret, a “Accedeix” de 

l’aplicació “Plataforma de Serveis de Contractació”. 
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3) Eina Plataforma de serveis de contractació pública 

 

A la part superior dreta de la pantalla es mostra la seva identificació (Nom i  cognoms) i 

en posicionar el ratolí sobre el nom d’usuari un tooltip mostra el rol amb el qual ha 

accedit). 
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Si un usuari ha estat donat d’alta a la Plataforma com a administrador general o 

administrador d’àmbit, en accedir a l’aplicació podrà fer-ho com a usuari administrador 

(no vinculat a un òrgan concret) o iniciar la sessió en un òrgan concret amb rol 

administrador d’òrgan, editor o validador, segons els perfils que tingui assignats. 

 

- Si te el rol d’administrador general:  

 

 
 

- Si te el rol d’administrador d’àmbit de contractació (A.C.):  
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A l’iniciar la sessió en un òrgan l’usuari ha de seleccionar informació addicional: 

 

- En cas de pertànyer a més d’un òrgan de contractació, aquests es mostraran 

mitjançant el següent desplegable, i l’usuari haurà de triar amb quin vol treballar: 

 

 
 

 

- A l’òrgan seleccionat pot accedir (en funció dels rols que tingui) 

o com a administrador d’òrgan  
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o Com a validador o editor. En aquest cas, si l’òrgan té diferents unitats de 

contracció i l’usuari té assignats perfils a més d’una,  haurà d’especificar 

mitjançant el corresponent selector amb quina iniciar la sessió.  

 

 
 

o Si un usuari te permís genèric a totes les unitats d’un òrgan (a totes amb 

el mateix rol), no se li demana que concreti un per iniciar la sessió. 

 

- Si a l’òrgan ó unitat seleccionats, l’usuari hi té més d’un rol, haurà d’especificar-lo 

mitjançant el corresponent selector: 
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4.2. Pàgina inici d’administradors  
 

En accedir a l’eina de gestió es mostra una pàgina d’inici amb el resum de l’activitat 

realitzada i les tasques pendents per l’òrgan de contractació i el rol d’usuari que ha 

accedit. La pàgina d’inici és accessible sempre des de l’opció “Inici” del menú de 

connexió i des de la icona de Contractació pública de la capçalera. 

 

Si us heu connectat en tant que usuari administrador general: 

 

- com a resum d’activitat de l’òrgan es mostren: 

o els usuaris donats d’alta a la Plataforma,  

o els òrgans de contractació donats d’alta a la Plataforma,  

o els usuaris donats d’alta com a administradors d’òrgan de contractació a la 

Plataforma, 

o els espais de licitació pendents d’activació del arxivament, 

o els usuaris donats d’alta com a administradors d’àmbit a la Plataforma, 

o les propostes innovadores rebudes a la Plataforma 

 

- com a tasques pendents es mostren els òrgans de contractació de la Plataforma 

que no tenen administrador d’òrgan assignat. 
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En el cas dels usuaris administrador d’àmbit: 

 

- Com a resum d’activitat es mostren: 

o els usuaris donats d’alta a l’àmbit,  

o els òrgans de contractació donats d’alta a l’àmbit, 

o els usuaris assignats com a administradors d’òrgan de contractació dins de 

l’àmbit 

 

- Com tasques pendents es mostren: 

o  els òrgans de contractació de l’àmbit que no tenen administrador d’òrgan 

de contractació assignat. 
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En el cas dels usuari administrador d’òrgan: 

 

- com a resum d’activitat de l’òrgan es mostren els expedients oberts de l’òrgan 

amb la fase actual publicada. 

 

- com a tasques pendents es mostren  

 

o els espais de licitació de l’òrgan pendents de tancar 

o els documents del perfil de contractant pendents de publicar  

o la consulta de peticions de publicació al DOGC 

 

 
 

4.3. Ajuda 
 

A la part superior dreta de la pantalla sempre està disponible l’opció de “Ajuda”  que 

dóna accés a la documentació de suport a l’usuari disponible. 

 

4.4. Desconnexió i canvi de perfil 
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A la part superior dreta de la pantalla sempre estan disponibles les opcions de 

“Seleccionar perfil” i “Desconnectar”. 

 

En prémer l’opció “Seleccionar perfil” es tanca i reobre la sessió. 

 

Si l’usuari té més d’un perfil (administra més d’un òrgan, o té més d’un rol), s’aixecarà 

una finestra que li permetrà seleccionar el perfil i iniciar una nova sessió. Si l’usuari 

només té un perfil, es desconnectarà i tornarà  a connectar. 

 

En prémer l’opció “Desconnectar”,  es tanca la sessió. 
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5. Estructura bàsica de l’aplicació 
 

 

 
 

 

La capçalera de l’aplicació inclou el menú principal amb una sèrie d’opcions,  les quals 

són o no accessibles en funció del rol amb el que s’hagi accedit: 

 

 “Nou espai de licitació”. Un espai de licitació és el conjunt d’informació d’un 

procediment de contractació o expedient. Està format per un conjunt de dades 

bàsiques i les fases que poden formar part de l’expedient: alerta futura i consulta 

preliminar del mercat, anunci previ,  anunci de licitació, adjudicació i 

formalització. En crear un espai es defineixen les seves dades bàsiques. Un cop 

creat un espai, l’edició de les seves fases (anuncis i adjudicacions) es fa des de 

l’opció de “Espais de licitació”. Editor i validador són els que tenen accés per a 

crear espais virtuals.  

 

 “Espais de licitació”. Permet mantenir la informació de l’espai. Editor i validador 

són els que tenen accés per a modificar aquesta informació. 

 

o Els usuaris editors mantenen la informació. 

o Els usuaris validadors poden mantenir la mateixa informació que els 

usuaris editors. Addicionalment la validen i la publiquen, fent-la visible al 

portal de contractació pública. 

 

 “Perfil de contractant”. El perfil de contractant recull la informació relativa a un 

òrgan de contractació que serà publicada en el portal de contractació. 

  

o L’administrador de cada òrgan de contractació es qui té accés per 

mantenir la informació relativa al seu òrgan, la qual serà visualitzada en el 

portal de contractació. 

 

 “Gestió d’usuaris”. Permet  gestionar l’estructura d’àmbits, òrgans i unitats de 

contractació i donar d’alta els usuaris administrador general, administradors 

d’àmbit , administradors d’òrgan de contractació, editors i validadors.  

 

o L’administrador general pot donar d’alta àmbits, òrgans de contractació i 

usuaris administradors general, administradors d’àmbit, administradors 

d’òrgan, editors i validadors. 
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o L’administrador d’àmbit pot donar d’alta òrgans de contractació i usuaris 

administradors d’òrgan, editors i validadors dins de l’àmbit. 

o L’administrador d’òrgan pot donar d’alta unitats de contractació i usuaris 

editors i validadors dins de l’òrgan. 

 “Manteniments”: conté les següents funcionalitats : 

 

o Bústia d’innovació: recepció, gestió i consulta de propostes innovadores 

per part de l’administrador general. L’administrador general és qui té 

accés a aquesta opció. 

o Arxiu d’expedients : permet consultar i gestionar l’arxivament dels espais 

de licitació tancats cap a una eina externa. 

o Gestió del perfil personalitzat: activació i desactivació del perfil 

personalitzat a nivell d’òrgan i/o àmbit de contractació. 

o Sistemes externs: Sistemes externs que poden enviar expedients a la 

plataforma. 

o Registre d’incidències: permet cercar i consultar incidències. 

 

 Consultes i llistats : permet generar taules de l’activitat al portal i el número 

d’òrgans de contractació i d’usuaris amb l’opció de especificar l’Àmbit, l’Òrgan de 

contractació i el període de temps. 

 

La següent taula resumeix les opcions a les quals tenen accés els rols administrador 

general, administrador d’àmbit i administrador d’òrgan de contractació, tant en mode 

consulta com d’escriptura. 
 Administrador 

general 
Administrador 

d’àmbit 
Administrador 

d’òrgan de 
contractació 

Nou espai de licitació No té accés No té accés No té accés 

Espais de 
licitació 

Llistat Consulta Consulta Consulta 

Detall Consulta Consulta Consulta 

Perfil de contractant No té accés No té accés Escriptura 

Gestió 

d’usuaris 

Llistat 

òrgans 

Escriptura Escriptura No te accés 

Detall òrgan Escriptura Escriptura No té accés 

Llista 
usuaris 

Escriptura Escriptura Escriptura 

Detall 
usuaris 

Escriptura Escriptura Escriptura 

Manteniments Arxiu 
d’expedients 

Escriptura Consulta Consulta 

Bústia 
innovació 

Escriptura No té accés No té accés 

Gestió Escriptura No té accés No té accés 
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perfil 

Sistemes 
externs 

Escriptura No té accés No té accés 

Registre 
d’incidències 

Escriptura No té accés No té accés 

Consultes i llistats Consulta Consulta No té accés 

6. Gestió d’usuaris 
 

Opció disponible per a l’administrador general, l’administrador d’àmbit i l’administrador 

de l’òrgan de contractació. 

 

 
 

 

Permet mantenir la informació relativa als usuaris dels òrgans de contractació i els seus 

perfils. 

 

En accedir a aquesta opció es mostren quatre pestanyes: 

 

- La pestanya “Àmbits”: Visible a l’administrador general. 

- La pestanya ”Òrgans de contractació” . Visible a l’administrador general i a 

l’administrador d’àmbit. 

- La pestanya “Unitats de contractació”: Visible a l’administrador d’òrgan. 

- La pestanya “Usuaris”. Visible a tots els administradors. 

 

Accions possibles: 

 

- Pestanya “Àmbits”. Permet mantenir la informació dels àmbits. És la pestanya 

activa per defecte per l’administrador general. 

- Pestanya “Òrgans de contractació”. Permet mantenir la informació dels òrgans de 

contractació. És la pestanya activa per defecte per l’administrador àmbit. 

- Pestanya “Unitats de contractació”. Permet mantenir les unitats que poden existir 

dins d’un òrgan determinat. És la pestanya activa per defecte per l’administrador 

OC. 

- Pestanya “Usuaris”. Permet mantenir la informació dels usuaris. 

 

El procediment és el següent: 

 

- L’usuari administrador general dóna d’alta els àmbits de contractació. 
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- L’usuari administrador general dóna d’alta l’usuari administrador d’àmbit de cada 

àmbit des de la pestanya “Usuaris” 

- L’usuari administrador general o  administrador d’àmbit donen d’alta els òrgans 

de contractació de cada àmbit, des de la pestanya “Òrgans de contractació” 

- L’usuari administrador general o administrador d’àmbit dóna d’alta l’usuari 

administrador d’òrgan de contractació de cada òrgan de contractació, des de la 

pestanya “Usuaris”. 

- L’usuari administrador d’òrgan de contractació, opcionalment, dóna d’alta unitats 

de contractació des de la pestanya “Unitats de contractació”  

- L’usuari administrador d’òrgan de contractació dóna d’alta els usuaris editors i 

validadors del seu òrgan des de la pestanya “Usuaris”. 

 

Aquells òrgans de contractació en els quals les funcions d’editor i validador s’assignin 

a una mateixa persona, poden simplificar l’assignació de permisos, donant a aquesta 

persona només el rol validador.  

 

6.1. Àmbits de contractació 
 

Opció disponible per l’administrador general. 

 

Permet crear, consultar i editar la informació dels àmbits de contractació. 

 

En accedir a aquesta opció es mostra una cerca que permet localitzar àmbits per 

diversos criteris. 
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Per a cada àmbit es mostra: 

 

o Codi  

o Nom 

o Descripció 

 

Per defecte existiran els següents àmbits: 

o INSTITUCIONS I ÒRGANS ESTATUTARIS             

o DEPARTAMENTS I SECTOR PÚBLIC                       

o UNIVERSITATS            

o ALTRES ENS PÚBLICS DE CATALUNYA                

o ENTITATS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 

 

Accions possibles: 

- “Nou àmbit”. Permet donar d’alta un nou àmbit. 

- Seleccionar un àmbit. Dóna accés al detall de l’àmbit per consultar-lo o editar-lo. 

- Reordenar la taula. Es pot ordenar dinàmicament polsant la capçalera de cada 

camp de manera ascendent o descendent de forma alternativa. 
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6.1.1. Alta de nous àmbits 
 

Opció disponible per a l’administrador general. 

 

Permet donar d’alta nous àmbits. 

 

S’accedeix des de la pàgina d’inici d’àmbits, prement sobre l’enllaç “Nou àmbit” 

 

 

 
 

 

En accedir a questa opció es mostra la fitxa de nou àmbit. 

 

 
 

 

 

 

Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 
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Codi S S No s’admeten duplicats 

 

Nom 
 

S S  

Descripció S S  

Idioma N S Permet canviar d’idioma per traduir el Nom i Descripció d’un Àmbit. 

Administrador 
d’àmbit 

 N Es mostra buit. 

 
 
O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

Accions possibles: 

 

 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció en l’estat resultant de la 

cerca realitzada per l’usuari. 

 “Desar”. Guarda el nou àmbit.  

 

 

6.1.2. Consulta i modificació d’ àmbits 
 

Opció disponible per a l’administrador general.  

 

En accedir mostra la fitxa amb les dades de l’àmbit. 

 

 
 

Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

Codi  N No editable 

Nom S S  



  
 

 
                

   

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Manual d’ús. Administradors de l’eina de gestió v6.21.0 

Versió:    6.21.0 Data: 06/05/2020 Pag. 29 / 110 

 
 

Descripció S S  

Idioma N S Permet canviar d’idioma per traduir el Nom i Descripció d’un àmbit. 

Administrador 

d’àmbit 

 N No editable. Mostra l’usuari administrador de l’àmbit 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

 
O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

Accions possibles: 

 

 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció en l’estat resultant de la 

cerca realitzada per l’usuari. 

 “Desar”. Guarda el nou àmbit.  

 “Esborrar”. Elimina l’àmbit de la Plataforma. 
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6.2. Òrgans de contractació 
 

Opció disponible per a l’administrador general i administrador d’àmbit.  

 

Permet crear, consultar i editar la informació dels òrgans de contractació. 

 

En accedir a aquesta opció es mostra una cerca que permet localitzar òrgans per 

diversos criteris. 

- L’administrador general veu tots el òrgans del sistema 

- L’administrador d’òrgan veu els òrgans del seu àmbit 

 

 

 
 

 

 

Per a cada òrgan es mostra: 

 Codi 

 Nom 

 Àmbit 

 

 

Accions possibles: 

- “Nou òrgan de contractació”. Permet donar d’alta un nou òrgan. 
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- Seleccionar un òrgan. Dóna accés al detall de l’òrgan per consultar-lo o editar-lo. 

- Reordenar la taula. Es pot ordenar dinàmicament tot prement  la capçalera de 

cada camp ascendentment o descendentment de forma alternativa. 

 

6.2.1. Alta de nous òrgans de contractació 
 

Opció disponible per l’administrador general i administrador d’àmbit. 

 

S’accedeix des de la pàgina d’inici d’òrgans de contractació, des de l’enllaç “Nou òrgan 

de contractació”. 

 

 
En accedir a aquesta opció es mostra la fitxa de nou òrgan de contractació: 
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Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

Codi S S No s’admeten duplicats. Codi alfanumèric 

Nom 
 

S S  

Origen dels 
expedients 

S S Previst per futures versions 

Àmbit S S Vincula l’òrgan a un àmbit de contractació 

Departament o sector 
públic 

S S Només aplica per a l’àmbit DEPARTAMENTS I SECTOR 

PUBLIC                       
Vincula l’òrgan amb el seu departament 

Limitar visualització N S Només es pot limitar la visualització d’un O.C. quan aquest no conté 
usuaris. 

Pot tenir òrgans 
dependents 

N S Determina si l’òrgan de contractació pot tenir assignats òrgans 
dependents. 

Depèn de l’òrgan N S S’utilitza per seleccionar l’òrgan del que en depèn. No utilitzable si s’ha 
marcat l’opció “Pot tenir òrgans dependents”. 

Administrador de 
l’òrgan 

 N Es mostra buit 

Usuaris de l’òrgan  N Es mostra buit 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

Accions possibles: 
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 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció. 

 “Desar”. Guarda l’òrgan de contractació i retorna al llistat d’òrgans de 

contractació. 

 

Clicant a l’opció “Edita codis de l’òrgan” apareix el quadre de diàleg següent: 

 
 

 
Camp O E Observacions 

Codi d’organisme N S  

Codi d’entitat N S  

Registre N S  

Codi d’integració amb N S  
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el DOGC 

Identificador DIR3 S S Codi del “Directorio de Unidades Orgánicas y Oficinas de Registro de las 
Administraciones Públicas”. 

Permet presentació 
sobre digital? 

N S  

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

 

6.2.2. Consulta i modificació d’òrgans de contractació 
Opció disponible per a l’administrador general i l’administrador d’àmbit. 

 

En accedir mostra la fitxa amb les dades de l’òrgan de contractació.  

 
 

Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

Codi  N No editable 

Nom 
 

S S  

Origen dels 
expedients 

S S Activació/desactivació de la recepció d’expedients des d’eines de gestió 
d’expedients externes. 

Àmbit S S Vincula l’òrgan a un àmbit de contractació 

Departament S S Vincula l’òrgan amb el seu departament 
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Limitar visualització S S Només es pot limitar la visualització d’un O.C. quan aquest no conté 

usuaris. 

Pot tenir òrgans 
dependents 

S S Determina si l’òrgan de contractació pot tenir assignats òrgans 
dependents. 

Depèn de l’òrgan  S S S’utilitza per seleccionar l’òrgan del que en depèn. No utilitzable si s’ha 
marcat l’opció “Pot tenir òrgans dependents”. 

Administrador de 
l’òrgan 

 N No editable. Mostra els usuaris assignats amb aquest rol 
 

Usuaris de l’òrgan  N No editable. Mostra els usuaris assignats amb rols editor i validador 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

Accions possibles: 

 

 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció. 

 “Desar”. Guarda els canvis realitzats a l’òrgan de contractació i retorna al llistat 

d’òrgans de contractació. 

 “Esborrar”. Aquesta funcionalitat es pot realitzar si no existeixen usuaris donats 

d’alta a l’òrgan i no existeix cap expedient amb alguna dada publicada. 

Clicant a l’opció “Edita codis de l’òrgan” apareixerà el mateix quadre de diàleg explicat a 

la secció 6.2.1. 

 

6.2.3. Recepció d’expedients de backoffices externs 
El camp “Origen dels expedients” determina, per a cada òrgan de contractació, si 

s’habilita la recepció d’expedients i fases des d’eines de backoffice externes a l’eina de 

gestió de la plataforma a través d’una integració via web service. 

 

 
 

 

Valors possibles: 
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 Plataforma: només es permet la creació d’expedients des de l’eina de gestió de la 

plataforma de contractació. 

 

 Sistema extern: addicionalment a la creació d’expedients des de l’eina de gestió 

de la plataforma de contractació, es permet la recepció d’expedients i llurs fases 

(des d’anunci de licitació en endavant) des d’eines de gestió d’expedients 

externes que s’hagin integrat amb els webservices que ofereix plataforma. 

 

 

6.3. Unitats de contractació 
Opció disponible per a l’administrador d’òrgan de contractació. 

 

Permet, opcionalment, crear unitats de contractació dintre d’un òrgan per distribuir les 

tasques i visibilitat de dades entre diferents gestors. 

 

En accedir a aquesta opció es mostra una cerca que permet localitzar unitats de 

contractació (dintre de l’òrgan amb el qual s’ha iniciat la sessió) per diversos criteris. 

 

 
 

Per a cada unitat es mostra: 

- Codi 

- Nom 

- Descripció 

 

Accions possibles: 
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- “Nova Unitat”. Permet donar d’alta un nou òrgan. 

- Seleccionar una unitat. Dóna accés al detall de la unitat per consultar-la o editar-

la. 

- Reordenar la taula. Es pot ordenar dinàmicament tot prement  la capçalera de 

cada camp de manera ascendent o descendent de forma alternativa. 

 

 

 

 

6.3.1. Alta de noves unitats de contractació 
 

Opció disponible per l’administrador de l’òrgan de contractació. 

 

S’accedeix des de la pàgina d’inici d’unitats de contractació, prement sobre l’enllaç 

“Nova Unitat”. 

 

  

 
 

En accedir a aquesta opció es mostra la fitxa de nova unitat. 
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Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

Codi S S No s’admeten duplicats. Codi alfanumèric. Es recomana utilitzar el codi 
SAC. 

Nom 
 

S S Nom de la unitat de contractació 

Descripció S S Text descriptiu de la unitat de contractació 

Idioma N S Permet canviar d’idioma per traduir el Nom i Descripció d’una unitat 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

Accions possibles: 

 

 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció en l’estat resultant de la 

cerca realitzada per l’usuari. 

  “Desar”. Guarda la nova unitat. 

 

Clicant a l’opció “Edita codis de l’òrgan” obre el quadre de diàleg següent: 
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Camp O E Observacions 

Habilitar edició 
utilitzant dades 
pròpies aliens a 
l’òrgan de 
contractació 

N S Activar la opció permet editar la resta de camps. 

Codi d’organisme N S  

Codi d’entitat N S  

Registre N S  

Codi d’integració amb 
el DOGC 

N S  

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

 

6.3.2. Consulta i modificació  d’unitats de contractació 
 

Opció disponible per l’administrador de l’òrgan de contractació. 
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En accedir mostra la fitxa amb les dades de la unitat de contractació. 

 

 
 

Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

Codi S S No s’admeten duplicats. Codi alfanumèric. Es recomana utilitzar el codi 
SAC. 

Nom 
 

S S Nom de la unitat de contractació 

Descripció S S Text descriptiu de la unitat de contractació 

Idioma N S Permet canviar d’idioma per traduir el Nom i Descripció d’una unitat 

 

 

Accions possibles: 

 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció. 

 “Desar”. Guarda els canvis realitzats en la unitat. 

 “Esborrar”. Un administrador d’òrgan pot esborrar una unitat pertanyent al seu 

òrgan de contractació si es compleix que: 

o La unitat no té espais de licitació assignats amb alguna fase pendent de 

publicació o publicada. 

o La unitat no té usuaris assignats. 

Clicant a l’opció “Edita codis de l’òrgan” obre el mateix quadre de diàleg explicat a la 

secció 6.3.1. 

  



  
 

 
                

   

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Manual d’ús. Administradors de l’eina de gestió v6.21.0 

Versió:    6.21.0 Data: 06/05/2020 Pag. 41 / 110 

 

6.4. Usuaris 
 

Opció disponible per l’administrador general, administrador d’àmbit  i l’administrador 

d’òrgan de contractació. 

 

En accedir a aquesta opció es mostra una cerca que permet localitzar usuaris per 

diversos criteris. El criteri “Departament o sector públic” només aplica per a l’àmbit 

“Departaments i sector públic”. 

  

- L’administrador general veu tots els usuaris del sistema. 

- L’administrador d’àmbit veu tots els usuaris que pertanyin a òrgans del seu 

àmbit. 

- L’administrador d’òrgan de contractació veu els usuaris del seu òrgan. 

 

 

 
 

 

 

Per a cada usuari es mostra: 

- NIF 

- Cognoms i nom 

 

Accions possibles: 

- “Nou usuari”. Permet donar d’alta un nou usuari. 

- Seleccionar un usuari. Dóna accés al detall de l’usuari per consultar-lo o editar-lo. 
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- Reordenar la taula. Es pot ordenar dinàmicament polsant  la capçalera de cada 

camp ascendentment o descendentment de forma alternativa. 

 

 

6.4.1. Alta de nous usuaris 
 

Opció disponible per a l’administrador general, administrador d’àmbit  i l’administrador 

d’òrgan de contractació. 

 

Permet donar d’alta nous usuaris i assignar-los nous perfils. 

 

S’accedeix des de la pàgina d’inici d’usuaris, prement sobre l’enllaç “Nou usuari”: 

 

 
 

En accedir a aquesta opció es mostra la fitxa de nou usuari. 
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Dades bàsiques 

Inclou les dades personals de l’usuari. 

 
Camp O E Observacions 

NIF S S No s’admeten duplicats 
Accepta 8 números i un caràcter en majúscules 

Nom 
 

S S  

Cognoms S S  

Correu electrònic S S Es comprova la sintaxi, és a dir, si l’adreça està ben escrita 

Telèfon N S Màxim de 50 caràcters. 

Administrador 
General 

S S Permet assignar el rol d’administrador general. Aquest camp només el pot 
editar un administrador general 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

Accions possibles: 

 

 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció en l’estat resultant de la 

cerca realitzada per l’usuari. 

  “Desar”. Guarda el nou usuari.  
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Si en donar d’alta un nou usuari, l’aplicació dóna un missatge que ja existeix (el NIF 

indicat ja està donat d’alta) poseu-vos en contacte amb l’administrador general de la 

Plataforma. 

 

 

Perfil 

Un perfil defineix un permís d’accés d’un usuari a l’aplicació. Es poden definir a nivell 

d’àmbit, a nivell d’òrgan de contractació i  a nivell d’unitat de contractació. 

- Es poden inserir múltiples perfils per a un mateix usuari.  

- Es obligatori inserir com a mínim un perfil. 

 

- el perfil respecte a nivell d’àmbit, permet donar accés a un usuari a un àmbit amb el 

rol d’administrador de l’àmbit.  

- El perfil d’administrador d’àmbit i administrador general són incompatibles en un 

mateix usuari. 

 

- el perfil respecte a un òrgan, permet donar accés a un usuari a un òrgan amb el rol 

d’administrador d’òrgan i/o editor i/o validador. 

- En assignar un perfil a nivell d’òrgan es pot afegir un permís addicional: Donar 

privilegis a l’usuari per a accedir a ofertes electròniques, que permet a l’usuari 

accedir a les funcions de l’eina de gestió relacionades amb la presentació 

d’ofertes electròniques.  

- Si un usuari té més d’un rol a un òrgan de contractació, s’especifiquen tots al 

mateix perfil (a la mateixa fila de la taula de perfils) 

 

- si dintre d’un òrgan s’han definit unitats de contractació, es poden especificar perfils 

respecte a les unitats de contractació per concretar els permisos d’accés a cadascuna 

d’elles. 

- Si un usuari té accés a totes les unitats de contractació d’un òrgan i amb els 

mateixos rols, no cal especificar explícitament perfils addicionals.  

- Si un usuari no té accés a totes les unitats d’un òrgan o té accés però amb 

diferents rols, cal especificar perfils a nivell d’unitat de contractació 

 

La taula de perfils mostra tots el perfils que té l’usuari.  

- L’administrador general pot veure, modificar i esborrar tots els perfils de l’usuari 

seleccionat, amb independència de l’àmbit o l’òrgan de contractació al que 

pertanyen. 

- L’administrador d’àmbit pot veure tots els perfils de l’usuari seleccionat, però 

només pot modificar els perfils corresponents a l’àmbit que administra i els 

òrgans de contractació que en depenen. 
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- L’administrador d’òrgan de contractació, pot veure tots els perfils de l’usuari 

seleccionat, però només pot modificar el perfil corresponent al seu òrgan de 

contractació. 

 
Camp O E Observacions 

Àmbit S S Permet seleccionar l’àmbit del perfil  
- L’usuari administrador general podrà escollir qualsevol àmbit 
- L’usuari administrador d’àmbit podrà escollir qualsevol dels 

àmbits que administri 
- L’usuari administrador d’òrgan té informat aquest camp amb 

l’àmbit de l’òrgan en el qual ell ha estat donat d’alta, i no pot 
modificar aquesta informació. 

Departament N S Només aplica per a l’àmbit “Departaments i sector públic”. Permet 
seleccionar el departament corresponent a l’òrgan de contractació de 
l’usuari. Mostra la llista de tots els departaments.  

- L’usuari administrador general podrà seleccionar qualsevol valor. 
- L’usuari administrador d’àmbit podrà escollir qualsevol valor si 

administra l’àmbit “Departaments i sector públic” 
- L’usuari administrador d’òrgan de contractació té informat aquest 

camp amb el departament de l’òrgan en el qual ell ha estat donat 
d’alta, i no pot modificar aquesta informació. 

Òrgan de contractació 
 

S S Permet seleccionar l’òrgan de contractació de l’usuari. Mostra la llista dels 
òrgans associats al departament seleccionat.  

- L’usuari administrador general podrà seleccionar qualsevol òrgan 
associat al àmbit/departament seleccionat. 

- L’usuari administrador d’àmbit podrà seleccionar qualsevol òrgan 
associat a l’àmbit/departament seleccionat. 

- L’usuari administrador d’òrgan de contractació té informat aquest 
camp amb l’òrgan en el qual ell ha estat donat d’alta, i no pot 
modificar aquesta informació. 

Unitat de contractació N S Permet seleccionar la unitat de contractació de l’usuari. Si l’òrgan té 
definides unitats de contractació, mostra la llista de les unitats associades 
a l’òrgan.  

Rol S S Permet marcar un o més rols 
- L’administardor general pot marcar: administrador d’àmbit, 

administrador d’òrgan, validador i editor. 
- L’administrador d’àmbit pot marcar: administrador d’òrgan, 

validador i editor 
- L’administrador d’òrgan de contractació pot marcar: validador i 

editor. 
- L’administrador d’òrgan de contractació pot marcar: validador i 

editor. 
- L’administrador d’òrgan de contractació addicionalment pot 

marcar el permís Donar privilegis a l’usuari per a accedir a 
ofertes electròniques 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 

 

Accions possibles sobre la taula de perfils: 

 

 “Afegir nou perfil”. Aixeca una finestra per a informar el perfil.  
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En la següent taula es descriuen els casos més habituals: 

 
L’administrador general 
assigna els 
administradors d’àmbit: 
selecciona l’àmbit i 
marca el permís 
d’administrador d’àmbit 

 

 

 
L’administrador d’àmbit 
assigna els  
administradors d’òrgan: 
selecciona un òrgan de 
contractació i marca el 
permís d’administrador 
d’òrgan. 

 

 
 

L’administrador d’òrgan 
assigna els  editors i 
validadors: selecciona 
un òrgan de 
contractació i marca el 
permís d’editor i/o 
validador. 

 

 
 

Si existeixen unitats de 
contractació, es poden 
definir permisos 
diferents per a 
cadascuna 
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Per tal de buscar un òrgan, es pot utilitzar la lupa que apareix al costat del desplegable. 

 

 
 

Al clicar ‘Cercar’ apareix un popup amb la llista d’elements disponibles i es pot filtrar per 

text entrat: 
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Escollint l’element seleccionat i clicant a ‘Tancar’, aquest passa a la pantalla anterior: 

 

 
 

 

 Seleccionar perfil.  
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o L’administrador general pot seleccionar i modificar les dades de qualsevol 

perfil.  

o L’administrador d’àmbit pot seleccionar i modificar les dades de qualsevol 

perfil vinculat a un òrgan de l’àmbit que administra. 

o L’administrador d’òrgan de contractació només pot seleccionar i modificar 

els perfils del seu òrgan. 

 Esborrar perfil 

o L’administrador d’àmbit només pot esborrar els perfils d’òrgans del seu 

àmbit. 

o L’administrador d’òrgan de contractació només pot esborrar els perfils del 

seu òrgan. 

 Després de qualsevol d’aquestes accions cal fer un “Desar” per a guardar les 

dades. 
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6.4.2. Consulta i modificació d’usuaris 
 

Opció disponible per a l’administrador general, l’administrador d’àmbit  i l’administrador 

d’òrgan de contractació. 

 

En accedir mostra la fitxa amb les dades de l’usuari. 

 

 
 

 

Dades bàsiques 

Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

NIF  N No editable 

Nom 
 

S S  

Cognoms S S  

Correu electrònic S S Es comprova la sintaxi, és a dir, si l’adreça està ben escrita 

Telèfon N S Màxim de 50 caràcters. 

Administrador 
General 

S S Permet assignar el rol d’administrador general. Aquest camp només el pot 
editar un administrador general 

O:Camp Obligatori (Sí/No); E: Camp editable (Sí/No) 
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Accions possibles: 

 “Tornar al llistat”. Retorna a la pàgina d’inici de la secció. 

 “Desar”. Guarda els canvis realitzats en l’usuari.  

 “Esborrar”.  

o Un administrador general pot esborrar qualsevol usuari. 

o Un administrador d’àmbit només pot esborrar un usuari donat d’alta al seu 

àmbit i només en aquest àmbit. Si un usuari i està donat d’alta a diferents 

àmbits, l’administrador d’àmbit únicament pot eliminar els perfils de 

l’àmbit que administra. 

o Un administrador d’òrgan només pot esborrar un usuari donat d’alta al seu 

òrgan i només en aquest òrgan. Si un usuari està donat d’alta a diferents 

òrgans, l’administrador d’òrgan únicament pot eliminar el perfil de l’òrgan 

que administra. 

 

 

Perfil 

 

Veure descripció a l’apartat previ “6.4.1 Alta de nous usuaris”. 
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7. Perfil de contractant 
Opció disponible per a l’administrador d’òrgan de contractació. 

 

Permet mantenir tota la informació relativa a l’òrgan de contractació, la qual es 

publicarà al portal de contractació pública.   

 

En accedir mostra la informació de l’òrgan agrupada en les següents seccions: 

 

 Dades bàsiques 

 Adreces i contactes 

 Documents 

 Gestió de meses i custodis 

 Perfil personalitzat 

 

7.1. Dades bàsiques 
Opció disponible per l’administrador d’òrgan de contractació. En accedir mostra la fitxa 

amb les dades bàsiques del perfil: 
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Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

Nom  N Mostra el nom de l’òrgan definit per l’administrador general en el moment 
de donar l’alta. No es permet modificació. 

Adreça S S  

Identificador DIR3 N N  

Localitat S S  

Codi postal 
 

S S  

Telèfon 
 

S S  

Fax 
 

N S  

Correu electrònic 
 

S S  

Adreça web  
 

S S  

Horari d’atenció N S  

Observacions N S  

Acrònim del perfil 
 

N S Permet usar un acrònim de l’òrgan, per simplificar la URL d’accés al perfil 
de contractant. 

Activar l’enviament 
de correus 

N S Permet activar/desactivar l’enviament automàtic de correus a validadors 
del l’OC en generar els editors tasques pendents de validació 

Hora límit de N S Hora del dia per defecte de la data límit de presentació d’ofertes dels 
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presentació ofertes expedients que es creï dins de l’òrgan de contractació 

Mesos per defecte per 
data fi visualització 
de gestió 

N S  

O:Camp Obligatori (Si/No); E: Camp editable (Si/No) 

 

Dins de l’opció “Veure codis integracions”, l’administrador de l’OC pot veure en mode 

lectura els codis del seu òrgan. 

 

Accions possibles: 

 

 “Desar”. Guarda els canvis i els fa públics a portal de contractació pública, 

al perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 

 

------------------------------------ Recomanació---------------------------------------- 

 

Abans de “Desar”, revisar la informació modificada. 

Un cop desada la informació, comprovar la presentació al portal de contractació pública 

a la pàgina principal del perfil de contractant. 

 

 

 

 

 

 

Acrònim del perfil 

 

Els administradors d’òrgan podran definir una URL simplificada d’accés al seu perfil de 

contractant per facilitar la seva difusió i integració en altres webs . Aquesta URL serà un 

accés addicional a la URL habitual de la Plataforma. 

 

L’adreça simplificada té una part fixa (http://contractaciopublica/perfil/) i una part que 

pot definir cada òrgan de contractació (l’acrònim), de forma que l’adreça final serà la 

concatenació de les dues parts. 

 

El procediment per generar la URL simplificada és el següent: 

 introduir el valor del camp acrònim.  

 Punxar a “Comprovar” per validar que l’acrònim és acceptat. Si és correcte 

s’actualitza el camp “Adreça web del perfil de contractant”,  concatenant 

l’acrònim validat a part fixa predefinida.  

 Fer un “Desar”.  

 Comprovar que l’adreça simplificada dóna accés al perfil de contractant. 

 

http://contractaciopublica/perfil/
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Enviament de correu electrònic per a tasques pendents de validar 

 

Camp de tipus booleà que permetrà activar l’enviament de correus als usuaris validadors 

de l’òrgan quan un editor generi una tasca pendent de validar.   

 

 

Hora límit de presentació d’ofertes 

 

Camp de tipus horari que permetrà definir quina és l’hora del dia per defecte que 

s’estableix com a límit per a la presentació d’ofertes en els expedients de l’òrgan. 
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7.2. Adreces i contactes 
Opció disponible per l’administrador d’òrgan de contractació. 

 

En accedir mostra dues taules per a mantenir la informació d’adreces i contactes. Com a 

mínim s’ha de mantenir una adreça habitual de presentació d’ofertes: 

 

 

 
Per a cada adreça habitual de presentació d’ofertes es mostra: 

- Adreça 

- Localitat 

- Telèfon 

- Correu electrònic 

 

Per a cada persona de contacte es mostra: 

- Nom 

- Cognoms 

- Telèfon 

- Correu electrònic 

 

Taula d’adreces  habituals de presentació d’ofertes 
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Accions possibles sobre la taula d’adreces habituals de presentació d’ofertes: 

 “Afegir una altra adreça”. Aixeca una finestra que permet introduir les dades 

d’adreces. En acceptar afegeix una nova adreça de contacte i la fa pública al 

portal de contractació pública, al perfil de contractant. 

 Modificar una adreça (seleccionant un registre). Aixeca una finestra que permet 

modificar les dades. En acceptar modifica les dades de l’adreça seleccionada i fa 

públics els canvis al portal de contractació pública, al perfil de 

contractant. 

 Esborrar una adreça. Elimina el l’adreça de la taula i del perfil de contractant. 

 

Al clicar sobre “Afegir una altre adreça” o sobre una de les adreces habituals de la taula 

apareixerà els següent quadre de diàleg: 

 

  
Inclou els següents camps: 

 
Camp O E Observacions 

Adreça S S  

Localitat S S  

Codi postal 
 

S S  

Telèfon 
 

S S  

Fax N S  

Correu electrònic S S  

Horari d’atenció N S  

O:Camp Obligatori (Si/No); E: Camp editable (Si/No) 

 

Consulta i modificació de  persones de contacte: 

Accions possibles sobre la taula de persones de contacte: 
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o “Afegir un altre contacte”. Aixeca una finestra que permet introduir les dades 

de contacte. En acceptar afegeix un nou contacte i el fa públic al portal de 

contractació pública, al perfil de contractant. 

o Modificar un contacte (seleccionant un registre). Aixeca una finestra que 

permet modificar les dades. En acceptar modifica les dades del contacte 

seleccionat i fa públics els canvis al portal de contractació pública, al 

perfil de contractant. 

o Esborrar una persona de contacte. Elimina la persona de la taula i del 

perfil de contractant. 

 

Al clicar sobre “Afegir un altre contacte” o sobre un dels les contactes de la taula 

apareixerà els següent quadre de diàleg: 

 

 
 
Camp O E Observacions 

Nom S S  

Cognoms S S  

Càrrec 
 

N S  

Telèfon 
 

N S  

Correu electrònic N S  

O:Camp Obligatori (Si/No); E: Camp editable (Si/No) 

 

 

 

 

------------------------------------ Recomanació---------------------------------------- 
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Un cop realitzats els canvis, comprovar la presentació al portal de contractació pública a 

la pàgina principal del perfil de contractant. 

 

 

7.3. Documents 
 

Opció disponible per l’administrador d’òrgan de contractació. 

 

Permet publicar documents d’interès a cada òrgan de contractació al perfil de 

contractant del Portal.  

 

En accedir mostra una taula on es mantenen tots els documents donat d’alta.  

 

 
 

 

Taula de documents: 

 
Camp O E Observacions 

Estat  N Valors possibles: En Edició, Publicat, Despublicat 

Data de publicació N S Obligatori per passar a l’estat publicat. 

Títol S S  

Nom de l’arxiu S S  

O:Camp Obligatori (Si/No); E: Camp editable (Si/No) 

 

 

Accions possibles: 

- “Donar d’alta un altre document”  aixeca una finestra que permet introduir les 

dades d’un nou document i realitzar les accions per a la seva publicació. 

- Modificar un document. 

- Esborrar un document. 
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El mecanisme de publicació d’un document és el següent: 

o Donar d’alta el document, quedant en estat “En edició” 

o Informar la “Data de publicació” i “Publicar” el document. Per tenir 

disponible aquesta acció l’usuari administrador d’òrgan ha d’accedir a l’eina 

amb certificat digital. El document queda en estat publicat i es visualitzarà 

quan arribi la data i hora indicades a “Data de publicació”, certificant-ne la 

seva publicació per part del Consorci AOC.  

o Un document publicat no es pot modificar. 

o Un document publicat i visible no es pot esborrar. 

o Es pot cancel·lar la publicació d’un document publicat i no visible. 

o Es pot despublicar un document publicat i visible. 

 

 

 
 

Modificar un document (seleccionant un document en edició). Aixeca una finestra que 

permet : 

o Modificar el títol.  

o Modificar la data de publicació 

o Desar canvis: guarda els canvis però no publica el document al portal. 
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Publicar (seleccionant un document en edició): cal indicar la data de publicació i fer 

“Publicar”. Guarda els canvis i fa la petició perquè a la data i hora de publicació es 

publiqui el document al portal de contractació pública, al perfil de contractant. 

Si es vol modificar el fitxer, s’ha d’esborrar i tornar a afegir el document a la taula. 

 

 

 
 

Cancel·lar la publicació: per a un document programat per ésser publicat per al qual 

encara no ha arribat l’hora de publicació, es pot cancel·lar la seva publicació. Fent 

“Cancel·lar publicació” el document torna a l’estat “En edició”. 
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Despublicar (seleccionant un document publicat): acció disponible quan el document 

està publicat al portal. La conseqüència és la desaparició del document al portal. 

Aquesta acció és reversible fent “Publicar”. No es pot modificar un document 

despublicat. 

 

 

 
 

 

Esborrar un document. Aquesta acció només està disponible per a documents que no 

hagin estat publicats. En prémer l’icona de paperera i confirmar l’acció, elimina el 

document de la taula i del perfil de contractant. 
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------------------------------------ Recomanació---------------------------------------- 

 

Un cop arribada l’hora de publicació d’un document, comprovar la presentació al portal 

de contractació pública a la pàgina principal del perfil de contractant. 
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7.4. Gestió de meses i custodis predefinits 
A l’apartat del perfil de contractant-gestió de meses i custodis trobem un botó que ens 

portarà a la nova pàgina de sobre digital. 

 

 

 
 

En aquesta pàgina trobem un selector d’òrgan on veurem un llistat de tots els òrgan on 

som administradors. 

Desprès trobem 3 pestanyes: Perfil, Custodis i Membres 

 

Perfil: Aquí podem canviar l’interval de temps per aplicar credencials de tots els 

expedients de l’òrgan seleccionat. Amb hores i minuts. 

 

Custodis: Aquí veurem una llista dels serveis de custodis predefinits que tenim, crear-

ne de nous, editar-los i esborrar-los. 
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A la part de sota podem crear un nou servei (clicant el botó de + Nou servei de custodi 

predefinit, el formulari quedarà en blanc).  

 
Aquí podrem posar el nom del servei. 
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Afegir un custodi nou, en blanc (Custodi 1) o seleccionar un usuari de l’òrgan de la llista 

(Custodi 2). 

 

Podem determinar el quòrum mínim i seleccionar una unitat de contractació en cas que 

l’òrgan en tingui. (Sino en té aquest apartat no sortirà). 

 
Podem esborrar tots els custodis de la llista clicant el botó Netejar custodis o un a un 

clicant el botó que hi ha a cada Custodi creat.  . 

 
I guardar el nou servei. Un cop guardat podrem veure el servei a la llista. 

 

Modificar un servei 

Clicant sobre un servei a la llista s’omplirà el formulari amb les dades d’aquell servei i el 

títol canvia a editar servei. 

Aquí podrem modificar tots els camps i desar. 
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Per últim podrem esborrar un servei ja creat clicant el botó de la columna esborrar. 

 
 

Membres: Aquí veurem una pàgina semblant a la de custodis. 

 
A la part de sota podem crear un nou servei (clicant el botó de + Nou servei de 

membres predefinit, el formulari quedarà en blanc). 
Aquí podrem posar el nom del servei. 
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Afegir un membre nou, en blanc o seleccionar un usuari de l’òrgan de la llista. 
 
Podem seleccionar una unitat de contractació en cas que l’òrgan en tingui. (Sino en té aquest apartat 
no sortirà). 
 
Podem esborrar tots els membres de la llista clicant el botó Netejar membres o un a un clicant el botó 
que hi ha a cada membre creat.  . 
I guardar el nou servei. Un cop guardat podrem veure el servei a la llista. 
 

Modificar un servei 
Clicant sobre un servei a la llista s’omplirà el formulari amb les dades d’aquell servei i el títol canvia a 
editar servei. 
Aquí podrem modificar tots els camps i desar. 
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Per últim podrem esborrar un servei ja creat clicant el botó de la columna esborrar. 

 

7.5. Perfil personalitzat 
 

Opció disponible per a l’administrador d’òrgan de contractació.  

 

Permet adaptar el perfil de contractant als estils propis de l’òrgan de contractació. Per a 

aquells òrgans que ho configurin, es crearà una adreça específica que mostrarà el perfil 

de contractant amb els estils personalitzats. L’accés al portal de contractació pública 

(https://contractaciopublica.gencat.cat) mostrarà sempre els estils estàndard. 

 

7.5.1. Mode de funcionament 
 

La personalització d’un perfil passa pels següents estats: 

 

- Estat “En Edició”. És l’estat inicial. L’administrador d’òrgan pot modificar les 

dades. Quan consideri que la configuració està definida, pot enviar-la a validar a 

l’administrador d’àmbit. 

 

- Estat “Publicat”. El perfil és visible des de una URL específica personalitzada. 

 

 

L’estat inicial d’un perfil és “En Edició”. La transició entre estats es realitza amb les 

accions (botons) disponibles en cada moment i en funció del rol de l’usuari: “Desar”, 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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“Restablir perfil per defecte”, “Publicar”. Les transicions possibles es descriuen a la 

taules següents, segons el rol de l’usuari.  

 
Usuari Administrador d’òrgan 
 

Acció i estat final 

Desar Restablir 
perfil per 
defecte 

Publicar 

Estat 
inicial 

“En Edició” En Edició En Edició Publicat 

“Publicat” En Edició En Edició --------- 

 

 

7.5.2. Procediment de publicació 
 

En accedir a la pestanya “Perfil Personalitzat” es mostra els camps que permeten 

personalitzar els estils del perfil de contractant. 
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Inclou els següents camps: 

 

- Imatge: permet adjuntar una imatge que serà usada com a logotip en la 

capçalera del perfil personalitzat. 

 

- Adreça web de l’òrgan: aquest camp només serà visible i editable mentre 

existeixi una imatge vinculada al perfil personalitzat. Permet definit una url a la 

qual s’adreçarà quan es faci clic sobre el logotip de la capçalera del perfil 

personalitzat. 

 

- Full d’estil: permet definir els valors personalitzats per a una llista d’estils 

concrets (mida de font, color de font,...) 

 

- Adreça web addicional: permet especificar una URL que estarà sempre disponible 

al perfil personalitzat. Un exemple seria l’adreça de retorn a la web del 

contractant (com ara un ajuntament). 

 

- Enllaç al perfil personalitzat: camp no editable que informa de l’adreça  web que 

permet accedir al perfil personalitzat del contractant. Aquesta adreça només 

estarà disponible quan es publiqui el perfil personalitzat. 

 

 

Accions possibles (segons l’estat del document): 

 

 “Vista prèvia”. Permet visualitzar l’aspecte personalitzat que tindrà el perfil amb 

els estils definits. Aquesta visualització està disponible només des de l’eina de 

gestió però no serà efectiva al Front fins que no es publiqui.  

 “Desar”. Guarda els canvis. 

 “Restablir perfil per defecte”.  Elimina els canvis efectuats sobre el perfil 

personalitzat restablint els valors inicials per defecte als diversos estils. 

  “Publicar”. Fa visibles els canvis al perfil personalitzat des de la URL 

específica generada 

 

7.5.3. Llista d’estils a personalitzar 
 

Existeixen dins del perfil personalitzat un seguit d’estils que permeten ser personalitzats 

a través de l’assignació d’un valor als seus atributs. Existeixen dos tipus d’atributs: 

 

 Atributs de valor numèric: determinen una mida. Els valors que accepta són 

numèrics. Per exemple, un text de mida estàndard podria tenir un valor 1em. Un 

text de títol podria tenir un valor 2.5em. 
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 Atributs de valor color:  determinen el color de text o de fons segons l’estil. 

Accepta valors de tipus: 

o Colors estàndard en anglès (blue, red, orange, black, white, etc). 

o Codificació HTML (veure nota tècnica al final d’aquest apartat). 

 

  

A continuació es descriuen els elements i llurs atributs susceptibles de ésser 

personalitzats.  

 

Elements comuns a totes les pàgines 

 
Id Element Descripció  Estil personalitzable 

1 CAP DE PAGINA Marge superior de la pàgina  
 

Color de fons (Background) 
Marge (Margin) 
Padding 
 

2 COLOR DE FONS 
GENERAL 

Zona central de la pàgina, entre 
capçalera i peu 

Color de fons (Background) 
 

3 PEU DE PAGINA Marge inferior de la pàgina Color de fons (Background) 
Marge (Margin) 
Gruix  (Padding-top) 
 

 

 
 

Pàgina inicial del perfil de contractant 

 
Id Element Descripció  Estil personalitzable 

4  Enunciat de la pàgina Color de font (Color) 

1

2

3
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TITOL PRINCIPAL  Mida de font (Font-size) 

 

5 TEXT DADES PERFIL  Text de les dades de detall del perfil Color de font (Color) 
Mida de font (Font-size) 
 

6 TEXT CLICABLE 
 

Text de les dades de detall de tipus 
d’enllaç i de la secció “Adreces de 
presentació d’ofertes i persones de 
contacte” 
 

Color de font (Color) 
 

7 TITOL COMPTADOR 
FASES A ZERO 
 

Etiqueta de les seccions de 
“Licitacions” i  “Adjudicacions” sense 
contingut (no enllaçable) 

Color de font (Color) 
Mida de font (Font-size). Afecta 
a la capçalera amb n=0 i n>0 

7 TITOL COMPTADOR 
FASES  
 

Etiqueta de les seccions de 
“Licitacions” i  “Adjudicacions” amb 
contingut de publicacions (enllaçable). 
 

Color de font (Color) 
 

8 COMPTADOR DE FASE A 
ZERO 
 

Etiqueta de les seccions de les fases 
sense contingut (no enllaçables) 

Color de font (Color) 
 

8 COMPTADOR DE FASE 
 

Etiqueta de les seccions de les fases 
amb contingut de publicacions 
(enllaçables) 

Color de font (Color) 
 

 

 
 

Pàgina de llistat de publicacions 

 
Id Element Descripció  Estil personalitzable 

4 TITOL PRINCIPAL Enunciat de la pàgina 
 

Color de font (Color) 
mida de font (Font-size) 
 

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8
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9 TEXT INTRODUCCIÓ 

LLISTA 
Text introductori del llistat Color de font (Color) 

mida de font (Font-size) 
 

10 TITOL EXPEDIENT 
CLICABLE 

Text descriptiu de cada element de la  
llista (amb enllaç) 
 

Color de font (Color) 
 

11 TEXT DADES PUBLICACIO Text de data i hora de publicació de 
cada element de la llista 
 

Color de font (Color) 
 

 

 
 

 

Pàgina de detall d’una publicació 

 
Id Element Descripció  Estil personalitzable 

4 TITOL PRINCIPAL Enunciat principal de la pàgina 
 

Color de font (Color) 
Tamany de font (Font-size) 
 

12 TEXT CAP D’EXPEDIENT Nom dels camps de la capçalera de la 
publicació 

Color de font (Color) 
 

13 FONS CAP D’EXPEDIENT Zona de capçalera de la publicació  Color de fons (Background) 
 

14 SECCIO D’EXPEDIENT Etiquetes de les seccions de la 
publicació 

Color de font (Color) 
mida de font (Font-size) 
 

15 NOM ARXIU 
DESCARREGABLE 

Nom dels arxius adjunts a la secció 
“Plecs”  (enllaçable) 

Color de font (Color) 
 

16 TIPUS ARXIU 
DESCARREGABLE 

Text que acompanya a cada arxiu 
adjunt indicant el tipus d’arxiu 

Color de font (Color) 
 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

44

5

6

7

8

4

5

6

7

8

9

10

11

4
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Nota tècnica codificació de colors 

 

La paleta de colors RGB (red, green, blue en anglès) consta, bàsicament, de tres colors 

primaris additius: Vermell, Verd i Blau. Aquests colors primaris, en HTML, estan 

representats per tres parells hexadecimals del tipus HH-HH-HH segons el següent 

format:  #RRGGBB. 

 

Els valors que pot adoptar cada un dels tres parells hexadecimals van del 00 al FF. Com 

més gran sigui el valor del parell, més gran serà també la intensitat matís, lluminositat o 

claredat del color corresponent a aquest parell. La combinació simultània dels tres 

primaris additius saturats produeix el blanc (FFFFFF). Contràriament, la combinació 

simultània dels tres primaris sostractius nuls produeix el negre (000000).  

 

N’hi ha prou a reemplaçar cada un dels parells HH-HH-HH per un valor comprès entre 00 

i FF per obtenir qualsevol dels colors possibles. 

Exemples de codificació de colors: 

 

 VERMELL = #ff0000    

 VERD = #00ff00    

 BLAU = #0000ff 

 Combinació dels tres primaris additius saturats (absoluts), BLANC = #ffffff 

 Combinació dels tres primaris sostractius nuls (absoluts), NEGRE = #000000 

 Primaris sostractius nuls (absoluts) 

 CIAN = #00ffff 

 MAGENTA = #ff00ff 

 GROC = #ffff00 

 

7.5.4. Publicació del perfil personalitzat 
 

L’administrador d’òrgan disposa d’un botó “publicar” que permet la publicació dels estils 

del perfil personalitzat. 
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Un cop publicat el perfil personalitzat, els estils definits passen a ser visibles al perfil 

personalitzat accessible a través de la URL pròpia del perfil personalitzat.  

 

Atenció: cal no confondre el perfil personalitzat amb el perfil de contractant, que 

segueix sent accessible a través del menú del Portal, mostrant els estils estàndards. 

 

7.5.5. Visibilitat del perfil personalitzat al portal 
 

Cada òrgan de contractació de l’àmbit d’administració local disposarà de: 

 

- Versió estàndard del perfil de contractant: perfil de contractant a disposició 

de qualsevol òrgan de contractació donat d’alta al Portal de Contractació, i 

accessible des del cercador de perfils d’aquest Portal. Sempre mostra els estils 

estàndard. 

 

- Versió personalitzada del perfil de contractant: perfil de contractant a 

disposició d’aquells òrgans pertanyents a l’àmbit de l’Administració local. A 

diferència de l’estàndard, no és accessible des de la navegació pel Portal de 

Contractació sinó a través de l’enllaç específic que es genera per a cada òrgan. 

 

 

 

7.6. Funcionament Multi-idioma 
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La plataforma permet, addicionalment a  la publicació en català, la publicació en castellà, 

anglès i aranès de les dades del perfil. 

 

Quan s’accedeix a un perfil, la llengua per defecte és el català, de forma que un perfil 

s’editarà i publicarà sempre en català. 

 

Si, addicionalment, es vol publicar en altres idiomes, cal tenir en compte les següents 

pautes: 

- Els camps pels quals té sentit la traducció són els camps de text, de forma que 

són els únics multi-idioma i els únics que ha d’editar l’usuari en els idiomes 

addicionals. 

- La primera vegada que s’accedeix un altre idioma, els camps traduïbles estan en 

blanc. Al situar-se en aquests camps es mostra un “tooltip” amb el text introduït 

en català, de forma que es pot tenir visible mentre es fa la traducció a l’altre 

idioma. 

- Les vegades posteriors que s’accedeix a un altre idioma, els camps traduïbles 

estan amb el text que s’hagi traduït. Al situar-se en aquest camps es continua 

mostrant el “tooltip” amb el text introduït en català. 

- Des del portal de contractació, es mostraran les dades de l’expedient en l’idioma 

seleccionat per l’usuari; en cas que no s’hagi publicat la traducció en un idioma, 

es mostrarà la informació en català. 

 

Amb aquest consideracions, el procés per publicar un perfil en dos idiomes (català i 

castellà, per exemple) és el següent: 

 

- Editar les dades del perfil en català.   
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- Desar els canvis 

- Canviar al castellà 

 

 
 

- Editar les dades en castellà 
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- Desar per publicar la informació 

 

No hi ha inconvenient en editar i publicar les dades en català i després editar i publicar 

en altres idiomes. 
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7.7. Visualització al portal 
 

 

Per a comprovar la presentació de les dades al portal, accedir al portal, a  “Perfils de 

contractant”, al perfil en concret que s’estigui modificant: 

 

 

 
 

Comprovar la presentació de les dades d’adreces i contactes clicant en l’opció 

“Adreces de presentació d’ofertes i persones de contacte”: 
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Comprovar la presentació dels documents publicats (es mostren en un zona dedicada a 

la dreta de la pàgina): 
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8. Espais de licitació 
Els usuaris administradors generals , administrador d’àmbit i administrador d’òrgan de 

contractació tenen accés de consulta als espais de licitació. En aquest document 

s’explica de forma resumida la funcionalitat d’aquest apartat. El document de Manual 

d’ús d’usuaris editors i validadors recull en detall aquesta informació. 

 

En accedir a aquesta opció, l’administrador de l’òrgan veu els espais del seu òrgan. 

 

Accions possibles: 

- Seleccionar un espai. Dóna accés al detall  per a consultar els documents que en 

formen part (propera licitació, anunci previ, anunci de licitació, adjudicacions...) 

- Reordenar la taula. Es pot ordenar dinàmicament, ascendentment o 

descendentment,  prement  la capçalera de cada camp.  

 

8.1. Cerca de l’espai de licitació 
Per tal de cercar els expedients, els administradors poden anar a la pestanya .... i 

buscar els expedients segons diversos criteris de cerca. 

 

 
 

Si es selecciona la casella d’expedients tancats, es mostraran només els expedients que 

estiguin en aquest estat, així com la casella d’expedients externs. 

Per altra banda, la casella ‘Incloure expedients no visibles a gestió’ inclou tant els 

expedients que són visibles i que no són visibles a gestió. 

Aquest camp es canvia a Dades bàsiques del propi expedient.  

8.2. Detall de l’espai de licitació 
Mostra les dades bàsiques de l’espai de licitació. És una opció de menú de treball pròpia 

dels usuaris editors i validadors. Els usuaris administradors poden accedir en mode 

consulta. 
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Cadascun dels espais de licitació es divideix en els següents blocs: 

 

 Capçalera de l’espai de licitació 

 

Mostra un resum de les dades bàsiques de l’espai. 

 

 Detall i fases de l’espai de licitació 

 

Mostra 8 pestanyes que donen accés a tota la informació de detall 

 

o Dades bàsiques  

o Alerta futura i consulta preliminar del mercat 

o Anunci previ 

o Anunci de licitació 

o Gestió de comunicats 

o Gestió de licitadors  

o Adjudicació  

o Formalització contracte / Formalització de l’encàrrec 
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9. Manteniments 
Els usuaris administradors generals tenen accés a d’escriptura a la pestanya de 

Manteniments mentre que els administradors d’òrgan poden accedir a la consulta 

d’alguna de les funcionalitats. Aquesta pestanya conté diverses pantalles que permeten 

gestionar una seguit de manteniments: 

 

 Arxivament d’expedients 

 Bústia d’innovació 

 Gestió del perfil personalitzat. 

 Sistemes Externs 

 Registre d’incidències 

 

 

 

 

9.1. Arxivament d’expedients 
 

L’administrador general té accés a totes les opcions. L’administrador d’òrgan només pot 

consultar la sub-pestanya “Gestió d’històrics” de l’arxiu d’expedients. L’administrador 

d’àmbit pot consultar la sub-pestanya “Gestió d’històrics de l’arxiu expedients i escriure 

en la sub-pestanya “Desactivació de l’arxivament”. 

 

 
Pestanyes per l’administrador general 

 

 

 
Pestanyes per l’administrador d’òrgan 

 

 

 
Pestanyes per l’administrador d’àmbit 
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9.1.1. Descripció de la gestió d’històrics 
 

L’emmagatzematge continu d’expedients a la plataforma de contractació planteja un 

problema d’ocupació d’espai que imposa l’adopció de mesures de gestió de l’espai que 

garanteixen l’alliberament d’espai al llarg del temps, de cara a permetre un 

funcionament correcte del sistema. 

 

D’altra banda, existeixen implicacions legals i jurídiques que requereixen  la 

permanència de les dades publicades  i llur accessibilitat durant llargs períodes de 

temps. 

 

Arran d’aquest seguit de requeriments, en PSCP hi ha una política de gestió d’històrics 

que en garanteixi el seu ompliment, la qual es basarà en dues línies d’actuació: 

 

 Garantir a través d’una política d’arxivament la permanència i accessibilitat de les 

dades publicades per cadascuna de les fases d’un expedient, i llurs certificats de 

publicació per a futures consultes que puguin ser necessàries. 

 

 Garantir a través d’una política d’esborrats l’alliberament d’espai físic disponible 

als sistemes d’informació de la plataforma per tal que no se n’obstaculitzi el 

funcionament.  

El sistema triat per garantir l’arxivament extern de les dades publicades a la plataforma 

PSCP es iArxiu. L'objectiu d’aquest sistema és oferir una plataforma que permeti a les 

administracions públiques catalanes poder dipositar aquests documents electrònics, en 

format d'objectes digitals perdurables, i poder garantir, al llarg del temps, la seva 

integritat, seguretat, recuperació i visualització. 

Els processos definits en PSCP per a aquesta finalitat són els següents 
 

- Tancament d'expedients (manual o automàtic) 

- Arxivat (a iArxiu) dels expedients tancats 

- Esborrat de PSCP de les dades dels expedients arxivats 

 

Hi ha un procés automàtic de tancaments d’ expedients, també i a través de l’eina de 

gestió de backoffice de PSCP, els administradors dels òrgans de contractació poden 

tancar els expedients que no sigui necessari mantenir a la plataforma i que compleixin 
certs requisits. 
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Els processos d’arxivament i d’esborrat son automàtics. Els administradors generals 

poden indicar que expedients tancats no han de ser tractats per el procés d'arxivament, 

i tornar a marcar-los com arxivables més endavant. 

 

A PSCP hi han consultes que permeten als administradors dels òrgans de contractació i  

a l’administrador general consultar l’estat d’arxivament dels expedients i recuperar-ne 

els corresponents tiquets, els quals donaran accés a les dades arxivades de l’expedient 

en el sistema extern de d'emmagatzematge. 

 

Finalment, els administradors generals podran provocar el re-arxivament d’expedients 

en cas d’incidències d’emmagatzematge al sistema d’arxiu extern. 

 

 

9.1.2. Tancament manual d’un expedient 
Els usuaris administrador d’òrgan podran tancar expedients de licitació propis del seu 

òrgan de cara al seu arxivament extern i posterior esborrat a plataforma. Per a aquest 

fi, disposarà de l’opció “Tancar expedient” a l’espai de licitació. 

 

 

 
 

Un expedient es podrà tancar sempre que compleixi que ha transcorregut un lapsus 

igual o superior a 2 mesos des de la data de final de publicació de l’expedient. 

 

Un cop tancat l’expedient deixa de ser visible dins de l’òrgan de contractació des de 

l’eina de backoffice, tot i que es pot consultar tot activant el criteri “tancat” en el 

cercador d’espais de licitació.  
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Nota Llei 34/2010 i 9/2017: Els expedients subjectes a llei 2010 i 09/2017 amb una 

fase de Formalització publicada en cap cas no es podran tancar manualment abans que 

hagin transcorregut 9 mesos des de la data de publicació de la fase formalització del 

contracte. 

 

 

9.1.3. Tancament automàtic d’expedients 
 

Hi ha una funcionalitat automàtica que realitza una purga d’expedients si la seva fase 

publicada es de formalització, de menor finalitzat, d’adjudicació deserta o d’anul·lació i 

que després de almenys tres mesos de la fi publicació encara no han estat tancats.  

 

Un cop tancat l’expedient deixa de ser visible dins de l’òrgan de contractació des de 

l’eina de backoffice, tot i que es pot consultar tot activant el criteri “tancat” en el 

cercador d’espais de licitació, i serà tractat pel procés d’arxivament automàtic. 

 

A la “home” del administrador d’òrgan, en la secció “d’expedients pendents de tancar”  

s’informarà amb èmfasi del fet que els expedients seran tancats automàticament un cop 

traspassat un període determinat des de la seva fi de publicació. 

 

Nota Llei 34/2010 i 9/2017: Els expedients subjectes a nova llei 2010 i 2017 amb 

una fase de Formalització publicada en cap cas no es podran tancar automàticament 

abans que hagin transcorregut 9 mesos des de la data de publicació de la fase 

formalització del contracte. 

9.1.4. Reobertura d’expedients tancats 
 

Els usuaris administrador d’òrgan podrà reobrir expedients tancats mentre aquest no 

sigui arxivat pel procés automàtic d’arxivament. Per a aquest fi, disposarà de l’opció 

“Obrir expedient” a l’espai de licitació. 
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Els expedients reoberts tornen a ser visibles dins de l’òrgan de contractació des de l’eina 

de backoffice, i els seus estats tornen a ser els mateixos que abans del tancament. Al 

Portal de Contractació ja no seran visibles. 

 

Un expedient reobert, en no estar tancat, ja no serà tractat pel procés automàtic 

d'arxivament. 

 

9.1.5. Arxivament d’un expedient 
 

Els expedients de manera automàtica s’arxiven a l’eina externa (iArxiu) a través d’un 

procés a PSCP. Aquest procés executarà el arxivat d’expedients que hagin estat tancats 

fa més d'una setmana. 

 

Una vegada finalitzat el procés d'arxivament, els expedients poden quedar en un dels 

següents estats: 

 

- En procés: L'expedient s'ha enviat a arxivar però el procés d’arxivament encara 

no ha finalitzat. 

- Arxivat: L'arxivament de l’expedient ha finalitzat amb èxit. 

- Erroni: L'arxivament de l’expedient ha finalitzat amb error, es tornarà intentar 

arxivat en la següent execució del procés. 
 

9.1.6. Desactivació de l’arxivament d’un expedient 
 

Aquesta funcionalitat donarà a l’usuari administrador general la capacitat de desactivar o 

activar el procés d’arxivament, d’un o més expedients. 

 

En accedir a la pantalla de desactivació d’arxivament es mostra una cerca d’expedients 

tancats no arxivats (dins d'aquest grup hi haurà també els expedients que han quedat 

en error a l’últim procés d'arxivament executat), amb diversos criteris: 
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- Àmbit 

- Òrgan de contractació 

- Unitat de contractació 

- Data publicació fase formalització  

o Des de data ... 

o Fins a data ... 

- [opció] Per arxivar 

- [opció] Per conservar 

 

Els criteris "opció" permeten buscar els expedients tancats que es processaran en la 

propera execució de arxivat (Estat “Arxivable”), o els expedients tancats que no seran 

processats pel mateix procés (Estat “Conservable”). 

 

Com a resultat de la cerca, es presentaran tots els expedients que compleixin els criteris 

indicats, la llista tindrà la següent informació: 

 

- Codi d’expedient 

- Òrgan de contractació 

- Estat 

o Si estat = “Arxivable”, l'expedient s'arxivarà en la propera execució del 

procés d'arxivament 

o Si estat = “Conservable”, l'expedient no s'arxivarà en la propera execució 

del procés d'arxivament 

 

 

 
Els usuaris administrador general i administrador d’àmbit poden canviar l'estat de 

arxivable a conservable i viceversa, per a això s’ha de seleccionar un expedient o un 
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grup d'expedients, tots en l'estat que es vol canviar, i després indicar a la llista 

desplegable "Marcar expedient" l'estat al qual es desitja canviar, un cop feta aquesta 

selecció el canvi d'estat s'executa automàticament. 

 

 
 

 

 

 

9.1.7. Esborrat d’expedients arxivats 
 

La plataforma de contractació gestionarà l’esborrat de les dades dels expedients, un cop 

arxivats amb èxit i de manera separada al seu arxivament. Aquest esborrat de dades és 

irreversible, i a partir d'aquest moment aquesta informació serà consultable únicament 

des del portal del sistema d'emmagatzematge extern (iArxiu) mitjançant l'ús del “Tiquet 

ID” obtingut en el procés d'arxivament l'expedient. (Veure "Consulta Gestió de 

històrics"). 

 

Aquest interval de seguretat entre la recepció del tiquet correcte d’arxivament d’un 

expedient i l’esborrat  definitiu de les dades de l’ expedient, té la finalitat de donar un 

marge de seguretat per a reaccionar a possible incidències del sistema d’arxivament 

extern (iArxiu) de cara a garantir que els continguts arxivats estan efectivament 

recolzats per còpies de seguretat correctes. 

 

Un cop esborrats, un administrador d’òrgan no apreciarà cap canvi en la consulta de 

Gestió d’Històrics on es mostren els expedients en estat “arxivat”, en canvi un 

administrador general apreciarà un canvi d’estat en la consulta de Gestió d’Històrics on 

es mostren els expedients en estat “esborrat”. 
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9.1.8. Consulta Gestió d’històrics 
 

Aquesta consulta permet veure l'estat dels expedients que han entrat en el procés 

d'arxivament d’expedients. Els usuaris administrador d’òrgan podran consultar el estat 

d’arxivament nomes dels expedients dels seus òrgans de contractació. 

 

En accedir a aquesta opció es mostra una cerca que permet localitzar expedients 

arxivats per diversos criteris. 

 

- Codi d’expedient 

- Denominació d’un expedient 

- Òrgan de contractació 

- Període d’arxivament 

o (Data de) Començament 

o (Data de) Fi 

- [opció] En procés 

- [opció] Arxivat 

- [opció] Erroni 

 

Els criteris "opció" permeten buscar expedients amb un estat determinat dins del procés 

d'arxivament. L'opció "Erroni" és excloent respecte a les altres dos. 

 

A continuació s'indica que expedients es buscaran segons l'opció que seleccionem: 

 

- En procés: L'expedient s'ha enviat a arxivar però el procés encara no ha 

finalitzat. 

- Arxivat: El procés d'arxiu de l'expedient ha finalitzat correctament. 

- Erroni: L'expedient no s'ha pogut arxivar, es tornarà intentar l’arxivament en la 

següent execució del procés.. 
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L’ administrador general podrà consultar el estat d’arxivament de tots els expedients. 

 

En accedir a aquesta opció es mostra una cerca que permet localitzar expedients 

arxivats per diversos criteris. 

 

- Codi d’expedient 

- Denominació d’un expedient 

- Òrgan de contractació 

- Període d’arxivament 

o (Data de) Començament 

o (Data de) Fi 

- [opció] En procés 

- [opció] Arxivat (no esborrat) 

- [opció] Arxivat (esborrat) 

- [opció] No arxivat (amb error) 

 

Els criteris indicats com a "opció" permeten buscar expedients amb un estat determinat 

dins del procés d'arxivament. L'opció "No arxivat (amb error)" és excloent respecte a les 

altres tres. 

 

A continuació s'indica que expedients es buscaran segons l'opció que seleccionem: 

 

- En procés: L'expedient s'ha enviat a arxivar però el procés encara no ha 

finalitzat. 

- Arxivat (no esborrat): El procés d'arxivament de l'expedient ha finalitzat 

correctament, però encara no s'ha esborrat de plataforma (període de seguretat 

que possibilita el reenviament) 

- Arxivat (esborrat): El procés d'arxivament de l'expedient ha finalitzat 

correctament i  l’expedient s'ha esborrat de plataforma. 

- No arxivat (amb error): L'expedient no s'ha pogut arxivar, es tornarà intentar 

l’arxivament en la següent execució del procés. 
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En ambdós casos la informació que es presenta a la llista és la següent 

 

o Codi d’expedient 

o Denominació del contracte 

o Ticket ID (Identificador de l'expedient arxivat en el sistema d'emmagatzematge 

extern) 

o (Número d') Intents d’arxivament 

o Estat (del procés d’arxivament) 

o Data d’arxivament 

 

Donat que l’arxivament d’expedients està subjecte a possibles incidències del sistema 

d'emmagatzematge, des de PSCP es pot gestionar el rellançament d’una petició 

d’arxivament d’un expedient concret o un grup d’expedients. Un cop localitzats els 

expedients, mitjançant els criteris de recerca de la consulta de gestió de històrics, es 

procedeix a marcar-los i fem clic en el botó “Rellançar arxivament” aquesta funcionalitat 

només està disponible per a l'administrador general. 

 

El codi “Ticket ID” serveix per localitzar un expedient arxivat en el sistema extern 

d'emmagatzematge. 

 

9.1.9. Recuperació expedients arxivats 
Aquesta funcionalitat va adreçada a l’usuari administrador general. 
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Un cop arxivats els expedients ja no seran consultables des de la plataforma de 

contractació. En cas que es necessiti consultar un expedient o recuperar les seves 

evidències caldrà accedir al sistema extern d'emmagatzematge “iArxiu”. Cal tenir 

un usuari registrat en aquesta eina. 

 

La url d'accés a iArxiu és: https://www.iarxiu.eacat.cat/refweb 

 

 
 

Un cop presentada la pàgina principal, fem clic a ”Consulta”. Apareixerà la següent 

pantalla amb un cercador d'expedients arxivats: 

 

 

 

https://www.iarxiu.eacat.cat/refweb
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En el camp “Sèrie documental” seleccionem de la llista: "PLATAFORMA DE SERVEIS 

DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA". 

 

Aleshores, per localitzar un expedient en concret tenim dues opcions: 

 

o Utilitzar el “Ticket ID” explicat en el punt anterior (Consulta Gestió d’històrics). 

o Utilitzar el codi de l'expedient. 

 

En ambdós casos entrem un dels dos codis en el camp: ”Títol, número expedient, 

codi de referència i identificador iarxiu, i fem clic a Cerca”. 

 

 
 

Obtindrem la llista amb els expedients arxivats (PIA) que compleixin els criteris entrats. 
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En obrir un dels expedients veiem 3 seccions que componen el PIA, la secció de ”Dades 

identificatives”, on podem veure la següent informació: 

 

o Identificador: Ticket ID de l'ingrés a iArxiu,. 

o Titol: Codi de l’expedient. 

o Data d’obertura: Data de publicació de la primera fase de l’expedient. 

o Data de tancament: Data de tancament de l’expedient. 

o Data ingrés: Data d’ingrés a iArxiu. 

 

 
 

 

 

A la secció de ”Estructura del PIA” es troben tots els documents que componen el 

paquet d'informació d'un expedient arxivat. A continuació es descriuen els prefixos que 

permeten indicar quin tipus d'informació contenen: 

o CTN_ : Document amb la informació de la fase d’alerta futura i consulta 

preliminar del mercat 

o PIN_ : Document amb la informació de la fase d’Anunci previ. 

o CN_ : Document amb la informació de la fase d’Anunci licitació. 

o PCAN_ : Document amb la informació de la fase d’Adjudicació si és un expedient 

sotmès a la llei 2007, o bé Adjudicació si es tracta d’un expedient de Llei 2010 - 

2017. 

o DCAN_ : Document amb la informació de la fase de Formalització si és un 

expedient sotmès a la llei 2007, o bé Formalització de contracte si es tracta d’un 

expedient de Llei 2010 i 2017. 

o ON_ : Document amb la informació de la Fase de Formalització de l’encàrrec 
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o ANSW_ : Document amb la informació del Tauler d'anuncis (Dubtes i 

preguntes). 

o ANN_ : Document amb la informació del Tauler d'anuncis (Avisos i recursos). 

 

o CNL_ : Document amb la informació de l’Anul·lació (renúncia o desistiment). 

 

Per cada prefix hi ha: 

 

Un document amb nom <Prefix>_<id numèric>, amb la informació de la fase 

corresponent al prefix. Té associat un fitxer <Prefix>_<id numérico>.xml. 

 

Un document amb nom <Prefix>_<id numèric>_PDF, amb la  informació de la fase. 

Té associat un fitxer <Prefix>_<id numérico>.pdf. 

 

Un document amb nom <Prefix>_<id numèric>_SIG, amb l’evidència de publicació 

de la fase corresponent al prefix. Incorpora el segell de data i hora emès per la 

Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci Administració 

Oberta de Catalunya (Corsorci AOC). Té associat un fitxer <Prefix>_<id 

numèric>.xml_tsa_response.xml. 

 

Un document amb nom <Prefix>_<id numèric>_LOG, amb el registre en PSCP de la 

publicació d’una fase. Incorpora el segell de data i hora emès per la Plataforma de 

Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS) del Consorci Administració Oberta de Catalunya 

(Corsorci AOC). Té associat un fitxer LOG_<id numèric>.xml. 
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Per a la descàrrega en local del paquet d'informació arxivat, es recomana utilitzar la 

tercera opció: "ZIP (inclou PIC (xml) més fitxers)". Seleccionem aquesta opció i fem 

clic en el botó de Descarrega PIC, i començarà el procés d'obertura o descàrrega del 

fitxer comprimit que conté tots els fitxers i tota la informació de l'expedient arxivat. 

 

 
 

També existeix l'opció de consultar individualment els fitxers arxivats en el Paquet 

d'Informació, fent clic directament en l’enllaç corresponent al nom del fitxer. 

 

 
 

 

 

9.2. Bústia d’innovació 
En accedir a aquesta opció, l’administrador general veu les propostes innovadores que 

han estat enviades des del portal de la plataforma pels licitadors que disposen d’un perfil 

de licitador. 
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Accions possibles: 

- Cercar propostes per diversos criteris de filtre i cerca. 

- Reordenar la taula de resultats. Es pot ordenar dinàmicament, de manera 

ascendent o descendent,  prement la capçalera de cada camp.  

- Seleccionar una proposta innovadora. Dóna accés al detall  per a consultar els 

continguts que en formen part i executar diverses accions en funció de l’estat de 

la proposta. 

 

Accions possibles sobre propostes d’innovació: 

 
Estat inicial 
proposta 

Accions  possibles Estat final 

Rebuda Marcar com interessant 
 

Esborrar 
 

Interessant 
 

------ 

Interessant Marcar com visible per validadors Visible 

Visible i valorada ------  

Visible i no valorada Marcar com no visible Interessant 

Interessant Marcar com no interessant Rebuda 

 

Les propostes visibles poden ser valorades per part dels validadors dels òrgans de 

contractació. Una proposta valorada no podrà sortir de l’estat visible i, per tant, no 

podrà ser desmarcada com visible, ni interessant ni ésser esborrada. 
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L’administrador general pot executar les seves accions dins del detall de la proposta. 

 

 
 

 

  



  
 

 
                

   

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Manual d’ús. Administradors de l’eina de gestió v6.21.0 

Versió:    6.21.0 Data: 06/05/2020 Pag. 104 / 110 

 

9.3. Gestió de perfil personalitzat 
 

En accedir a aquesta opció, l’administrador general pot consultar i modificar la visibilitat 

del perfil personalitzat a nivell d’òrgan de contractació i/o d’àmbit. 

 

 

 
 

Accions possibles: 

 

- Cercar òrgans de contractació dins d’un àmbit 

- Activar/Desactivar el perfil personalitzat per un o diversos òrgans de contractació 

- Activar/Desactivar el perfil personalitzat de tots els òrgans d’un àmbit 

- Desar canvis 

 

 

 

9.4. Sistemes externs 
 

En accedir a aquesta opció, l’administrador general pot consultar, modificar i crear els 

sistemes externs. 
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Accions possibles: 

 

- Reordenar la taula de resultats. Es pot ordenar dinàmicament, de manera 

ascendent o descendent,  prement la capçalera de cada camp.  

- Seleccionar un sistema extern. Dóna accés a les dades bàsiques i els òrgans de 

contractació del sistema extern i permet fer modificacions (excepte el nom i codi 

del sistema extern que no són modificables). 

 

Afegir un sistema extern 
Clicant l’opció “Nou sistema extern” apareixerà el quadre de diàleg següent: 
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El quadre conté les següents dades: 

 
Camp O E Observacions 

Nom Sistema Extern S S  

Codi 
 

S S  

Retorn evidències 
sota demanda 

S S  

URL de retorn 
publicació d’anunci 

S S  

URL de retorn 
publicació 
d’adjudicació 

S S  

Usar proxy 
 

N S  

Usuari N S  

Password 
 

N S  

Confirmar password 
 

N S  

Usuari SFTP N S  

Password SFTP N S  

Confirmar password 
SFTP 
 

N S  

Directori 
 

S S  

Clau pública CDA N S  
1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar. 
 

 
2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació 
vinculant-lo a aquest espai. 

 
3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. 
Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan 
acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra 
el fitxer adjunt i permet afegir el següent. 

 

 
4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar” 
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Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar” 
 
RECOMANACIONS: 

-  

Clau pública CDS N S  
1) Seleccionar “Cercar fitxer” per a escollir el fitxer que es vol adjuntar. 
 

 
2) Seleccionar “Enviar” per a pujar el fitxer al servidor de l’aplicació 
vinculant-lo a aquest espai. 

 
3) La barra de progrés mostra l’avanç de pujada del fitxer al servidor. 
Aquest procés trigarà en funció de la mida del fitxer que es puja. Quan 
acaba dóna un missatge que l’operació ha finalitzat correctament, mostra 
el fitxer adjunt i permet afegir el següent. 

 

 
4) Un document adjuntat es pot eliminar seleccionant l’opció “Esborrar” 
 
Aquestes dades es guardaran quan es seleccioni l’opció “Desar” 
 
RECOMANACIONS: 

-  

 

Modificar un sistema extern 
Al fer clic en una de les entrades de la taula de sistemes externs, apareixerà el següent 

quadre: 
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Es veuen els mateixos camps descrits en la taula anterior. Tant el nom com el codi del 

sistema extern no són modificables. Clicant a l’opció esborrar eliminarà el sistema extern 

que s’està modificant. 

 

9.5. Registre d’incidències 
En accedir a aquesta opció, l’administrador general pot consultar, modificar i crear 

incidències del portal. 

 

 
 

Accions possibles: 

- Reordenar la taula de resultats. Es pot ordenar dinàmicament, de manera 

ascendent o descendent,  prement la capçalera de cada camp.  

- Seleccionar una incidència. Permet modificar les dades de la incidència 

seleccionada o esborrar-la. 

- Crear nova incidència. Clicant a l’opció “Nova Incidència” es pot crear-ne una de 

nova. 

 

Afegir una incidència 
Clicant l’opció “Nova Incidència” fa que aparegui aquesta pantalla: 



  
 

 
                

   

PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

Manual d’ús. Administradors de l’eina de gestió v6.21.0 

Versió:    6.21.0 Data: 06/05/2020 Pag. 109 / 110 
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Els camps de les dades de la incidència són: 

 
Camp O E Observacions 

Visible des del portal S S S’ha de marcar si el problema és visible des del portal. 

Títol (Català) S S  

Títol (Castellà) S S  

Títol (Aranès) S S  

Títol (Anglès) S S  

Descripció (Català) S S  

Descripció (Castellà) S S  

Descripció (Aranès) S S  

Descripció (Anglès) S S  

Durada (Català) N S  

Durada (Castellà) N S  

Durada (Aranès) N S  

Durada (Anglès) N S  

Observacions 
internes 

N S  

Àmbit N S  

Funcionalitat N S  

 

Modificar una incidència 
Per modificar una incidència s’ha de clicar sobre la incidència que volem modificar de la 

taula de cerca. Apareixerà la mateixa pantalla que en el cas de afegir una incidència. 

Tots els camps són modificables. 

 

 

10. Centre d’atenció l’usuari 
 

 
Per a qualsevol dubte o informació referent a l’eina, podeu contactar amb nosaltres a 

través del Portal de suport d’e-Contractació. 

 

 

http://web.aoc.cat/suport/e-contractacio/

