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El perfil de contractant  I (63)
q En el preàmbul:
• Paper principal com a instrument de publicitat dels diferents actes i fases

de la tramitació dels contractes de cada entitat

q Objectiu: garantir la transparència i l’accés públic a la informació i als
documents de l’activitat contractual. De tota l’activitat?

q Com s’hi accedeix?: a través d’internet i s’ha de fer constar en plecs i
anuncis de licitació, sempre.

q En quina forma?: lliure, sense identificació prèvia i gratuïta

• Serà l’eina de publicitat, comunicació, informació i interacció 
entre els òrgans de Contractació i les empreses.

• En general marcarà l’inici dels terminis
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El perfil de contractant  II (63)
q Es pot demanar identificació per a determinats serveis associats al perfil,

subscripcions, enviament ofertes, comunicacions electròniques, etc.

q Format: tota la informació en format obert i reutilitzable.

q Tota la informació s’ha de mantenir accessible durant 5 anys (la PSCP
ho manté). Si sol·liciten accés a anys anteriors, s’ha de facilitar, SAIP

q El sistema informàtic ha de garantir un sistema que permeti acreditar el
moment en que s’inicia la difusió pública de la informació. Traçabilitat

• I els PDF ?  
• Va passar a ser obert, i la ISO 32000-1, l’acredita com a tal.
• Compte, en funció de com el generi no serà reutilitzable
• Obert no vol dir lliure, en resum és que el poden utilitzar d’altres 

programes, lliures, de pagament, etc.
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El perfil de contractant  III (63) Respecte a nosaltres
q Incloure qualsevol dada i document contractual. Totes les dades de

contacte: telèfon, fax, adreça postal i adreça electrònica (facilitats per
relacionar-se amb l'òrgan de contractació, diferent de l’Ajuntament). Si
n’hi ha, instruccions internes de contractació. Models de documents.

q Composició de les meses de contractació i designació del comitè
d’experts

• Article 135. Punt central de la publicitat en la contractació.
• Substitució dels Diaris Oficials a nivell nacional. Compte DOUE.

• Cal indicar els càrrecs. I els noms?
• No es permeten al·lusions genèriques, indeterminades o 

referides a l’Administració, organisme o entitat
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El perfil de contractant  IV (63) Respecte els contractes
q Informació dels contractes:

• Memòria justificativa del contracte.
• En contractes de serveis, memòria d’insuficiència de mitjans
• Si no utilitzem obert o restringit, justificació del procediment
• Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
• Document d’aprovació de l’expedient
• L’objecte detallat del contracte, durada, pressupost base de licitació i import 

d’adjudicació, inclòs IVA
• Els anuncis de: 1)Informació prèvia, 2)de convocatòria de les licitacions, 

3)d’adjudicació i 4)de formalització de modificació i la seva justificació, 5)de 
concursos de projectes i dels seus resultats de concursos de projectes, 6) 
mantenir les excepcions normatives dels negociats sense publicitat.

• Indicar si s’ha publicat per algun altre mitjà i els enllaços
• 1)El nombre i la identitat dels licitadors participants, 2)totes les actes de la 

mesa de contractació o del servei o òrgan de contractació corresponent, 
3)l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant 
un judici de valor de cadascuna de les ofertes, 4)els informes sobre les 
ofertes incurses en presumpció d’anormalitat i, sempre, 5)la resolució 
d’adjudicació del contracte.
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http://exteriors.gencat.cat/ca/
ambits-
dactuacio/contractacio-
publica/direccio-general-de-
contractacio-publica-
/divulgacio-i-
difusio/infografies/
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El perfil de contractant  V (63) Que més publiquem
q Procediments anul·lats

q La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, el desistiment,
declaració de desert

q La interposició de recursos i l’eventual suspensió per la interposició del
recurs. (no diu que només sigui el recurs especial)

q Encàrrecs a mitjans propis:
§ Publicar la formalització dels de més de 50.000€ IVA exclòs
§ La informació dels de més de 5.000€, publicar-la almenys

trimestralment. (objecte, durada, tarifes, quin és el mitjà propi i
ordenar-la per la identitat del mitjà propi)

q Modificacions de contractes (207.3). En 5 dies publicar un anunci amb
al·legacions contractista i tots els informes (interns i externs). Si és
harmonitzat, també al DOUE.
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El perfil de contractant  V (63) 
q Com publico pròrrogues i modificats?
q En una propera fase la PSCP recollirà l’execució del contracte i tindrà

espais específics per a pròrrogues, modificacions, etc.
q Mentrestant:

q Utilitzar el tauler d’anuncis en la fase de formalització
q S’ha incorporat un nou tipus d’avís que són els “Avisos relacionats amb la

fase d’execució”.

q Accedir a la pestanya “Gestió de comunicats”>”Tauler d’anuncis” i consultar
el document de recomanacions
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El perfil de contractant  VI (63) Els menors

q Els publicarem almenys trimestralment
q Objecte (detallat i compte amb dades personals en la descripció),

durada, import (IVA inclòs), adjudicatari. COMPTE, ordenar per
adjudicatari.

q Excepció: no cal publicar si són pagaments de bestreta de caixa fixa o
similar (despeses d’habilitació, caixa de pagament, etc.) inferiors a
5.000€. NOMÉS EN AQUEST CAS, ALTRES MENORS SI CAL
PUBLICAR.

q Com ho publico a la PSCP?:

• Trimestralment amb l’Excel de càrrega massiva de menors.
• Quan jo vulgui i, almenys cada trimestre, com qualsevol altre 

adjudicació com una publicació més complimentant tots els 
apartats.
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El perfil de contractant  VII (63) Puc no publicar alguna cosa?

q Només es pot excloure de publicar els casos que determina article 154.7
§ que la divulgació d’aquesta informació pot obstaculitzar l’aplicació d’una

norma.
§ ser contrària a l’interès públic
§ perjudicar interessos comercials legítims d’empreses públiques o privades o

la competència lleial entre aquestes (Compte amb el que l’empresa declara
confidencial, no val tota la oferta, i haurem d’incloure aspectes en l’informe
de valoració. Si cal, cridar l’empresa i que ho revisi)

§ quan es tracti de contractes declarats secrets o reservats o l’execució dels
quals s’hagi d’acompanyar de mesures de seguretat especials de conformitat
amb la legislació vigent,

§ quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la seguretat de
l’Estat

q Cal que l'òrgan de contractació ho justifiqui degudament a l’expedient
q Abans de decidir no publicar, cal informe del Consell de Transparència i

Bon Govern. (a Catalunya la GAIP) en 10 dies. Si ja el tenim d’altre cas
similar, no cal tornar-lo a demanar.
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?departmen
t=11000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=202037&ambit=1&
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L’expedient electrònic I. DA 15ª

£ La contractació electrònica és la norma general

£ Alguns terminis d’alguns procediments es poden reduir si es fa per mitjans 
electrònics

£ Procediment totalment electrònic, el sistema dinàmic d’adquisició

£ 136.4 Presentar proposicions o rebre notificacions electròniques no pot 
suposar cap cost pels licitadors.

£ 138.1 L’accés als plecs i documentació al pefil de contractant ha de ser 
gratuïta pels licitadors
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L’expedient electrònic I. DA 15ª presentació d’ofertes

£ La DA 15ª Estableix diverses obligacions d'ús de mitjans electrònics.
£ La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es farà per mitjans 

electrònics. EXCEPCIONS a no exigir mitjans electrònics:
§ Quan l’especialització del que es contracta requereixi programes generalment no 

disponibles o que no els puguin tractar els disponibles
§ El format dels arxius no els puguin obrir programari lliure o es requereixin llicències 

i l’òrgan no les pugui oferir
§ Si l’òrgan de contractació no disposa dels equips ofimàtics especialitzats i 

necessaris. No confondre amb no disposar de mitjans electrònics d'ús comú
§ Quan els plecs requereixen presentar models físics o a escala.
§ l’ús de mitjans no electrònics sigui necessari  per una violació de la seguretat dels 

mitjans electrònics o per protegir informació especialment delicada amb un nivell de 
protecció superior al dels mitjans electrònics habituals.

£ Sempre caldrà  indicar en un informe específic les raons per les quals s’ha 
considerat necessari utilitzar mitjans diferents dels electrònics
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L’expedient electrònic II. DA 15ª Notificacions i comunicacions

£ La tramitació dels procediments comporta que les notificacions i 
comunicacions es faci exclusivament per mitjans electrònics.
§ 1) Les notificacions es faran amb una adreça electrònica habilitada. Terminis des 

de la recepció de l’interessat.
§ 2) O bé amb compareixença electrònica. Terminis des de l’enviament sempre que 

s’hagi publicat el mateix dia al perfil de contractant. No cal publicar al Perfil si es 
tracta d’una notificació del recurs especial.

£ EXCEPCIONS a no comunicar per mitjans electrònics:
§ Quan es facin comunicacions no essencials en el procediment es pot fer 

comunicació oral si està ben documentada.
§ Son essencials, els plecs, la sol·licitud de participació i les ofertes.
§ COMPTE. Les comunicacions orals que puguin influir substancialment en el 

contingut i la valoració de les ofertes, s’han de documentar suficientment amb 
resums escrits o arxius sonors.
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L’expedient electrònic III. DA 15ª Característiques dels mitjans

£ les comunicacions, intercanvis d’informació, emmagatzematge i custòdia 
d’informació han de preservar la integritat de les dades i la confidencialitat 
de les ofertes i les sol·licituds de participació.

£ Que no es pugui conèixer el contingut de les ofertes i de les sol·licituds de 
participació fins l’obertura un cop finalitzat el termini per a la seva presentació.

£ Es pot exigir l’ús d’eines electròniques específiques, com el BIM (eines de 
modelatge digital d’informació de construcció) en contracte d’obres, de 
concessió d’obres, de serveis i concursos de projectes. 

£ Si exigim aquest tipus d’eines, fins que no estiguin disponibles de manera 
generalitzada, s’haurà d’oferir mitjans d’accés alternatius:
§ Oferir gratuïtament l’accés  a aquestes eines i indicar l’adreça d’internet.
§ Qui no hi pugui accedir per aquestes vies disposi d’un accés gratuït provisional en 

línia.
§ Admetre un canal alternatiu per a presentar electrònicament les ofertes
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L’expedient electrònic IV. DA 16ª Normes i requeriments dels 
mitjans electrònics

£ Els mitjans electrònics que utilitzem han de complir unes normes (12 apartats)
• No discriminatoris, disponibles, compatibles i no restrictius d’ús
• Conformes amb estàndards oberts d’ús general
• D’ampli ús i fàcil accés
• Garantir la integritat de les dades trameses i l’accés únicament dels òrgans competents. 

Detectar accessos no autoritzats i garantia enfront a virus
• Acreditar data i hora enviament, posada a disposició, recepció i accés, integritat contingut i 

identitat del remitent
• Nivell seguretat proporcional. Ordre MINHAP condicions signatura electrònica
• Quan la Llei es refereix a documents escrits, també es poden presentar per mitjans electrònics 

o en format electrònic
• Les ofertes es poden presentar en dues fases, petjada electrònica i a les 24 hores l’oferta. Sinó 

es presenta s’entén retirada.
• Encara que presentin els documents en format electrònic, poden aportar una còpia en format 

físic electrònic
• Formats dels documents públicament disponibles i no restrictius, indicats als anuncis o als 

plecs
• Com a requisit previ es pot demanar als licitadors estar inscrits prèviament al Registre de 

Licitadors
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£ Ordre MINHAP, especificacions tècniques mitjans electrònics en la contractació pública



L’expedient electrònic V. DA 17ª Requisits d’eines i dispositius 
de recepció electrònica

£ Eines i dispositius de recepció electrònica han de garantir (7 apartats)

• Hora i data exactes recepció ofertes i enviament de documentació
• Que ningú hi té accés abans d’acabar el termini
• Únicament els autoritzats poden establir i modificar dates obertura
• Només els autoritzats poden accedir a les dades i documents (mesa)
• Només les autoritzats poden donar accés a les dades i documents (custodis)
• Un cop oberts, només hi puguin accedir els autoritzats (tècnics)
• En cas que algú intenti accedir abans, s’ha de poder detectar la infracció

19

£ DA. 18ª, Dissenyar instruments i tràmits procedimentals amb criteris 
d’accessibilitat universal



L’expedient electrònic VI. Altres disposicions

£ Procediments i eines d’adjudicació totalment electrònic: Sistema dinàmic 
d’adquisició i subhasta electrònica.

£ En el recurs especial, les comunicacions i l’intercanvi de documentació 
entre el Tribunal, els òrgans de contractació i els interessats es farà per mitjans 
electrònics (54)

£ L’acreditació de la garantia definitiva es pot fer per mitjans electrònics. (108.3)
£ Accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs i documentació per mitjans 

electrònics al perfil de contractant. (138)
£ Procediment obert simplificat en obres de VEC < 80.000€ i subministraments i 

serveis < 35.000€, configurat electrònicament, ofertes i valoració per mitjans 
electrònics automàtics. (159.6)

£ Comunicació per mitjans electrònics les dades al Registre Públic de Contractes 
i també l’accés telemàtic a les dades (346.4 i 346.5).

£ Diverses previsions de factura electrònica (198, 210, 216) d’acord amb la Llei 
específica que ho regula.
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L’expedient electrònic VII. RELI (337 a 345 i DA 35ª)

£ Acredita les condicions d’aptitud de les empreses per contractar amb les 
Administracions.

£ El certificat de la inscripció s’expedeix per mitjans electrònics (96)

£ La inscripció és voluntària i pública. D’ofici s’hi inscriuen les prohibicions de 
contractar i la classificació empresarial.

£ Les comunitats autònomes poden crear els seus registre propis

£ A Catalunya, tant el Registre Electrònic d'Empreses licitadores (RELI) com el de 
les classificades (RELIC) es van configurar com a eines electròniques i també 
la gestió dels seus processos
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£ Obres VEC < 80.000€, subministraments i serveis VEC < 35.000€ (excepte 
prestacions intel·lectuals)

£ Es publica anunci al perfil de contractant
£ Oferta en únic (sobre o arxiu) electrònic
£ La valoració es pot fer automàticament amb dispositius informàtics
£ S’ha de garantir mitjançant dispositius electrònics que les proposicions no 

s’obren fins finalitzat el termini i no cal acte públic
£ Les ofertes presentades i la documentació de la valoració accessibles per 

mitjans informàtics

£ A la pràctica aquest procediment ha de ser completament electrònic

L’expedient electrònic VIII. Obert simplificat “abreujat” 159.6
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Consorci AOC
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https://www.aoc.cat/suport/



TEEC
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TEEC
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La Plataforma de Serveis de Contractació Pública. PSCP
£ Eix Central de tota la publicitat contractual. Desplaçament de l’RPC.
£ Era la millor opció? 
£ Article 347     Plataforma de Contractació del Sector Públic
£ Que és? una plataforma electrònica que permet difondre a través d’Internet els 

perfils de contractant.
£ Entitats locals:  Els òrgans de contractació de les administracions locals, així com els de les 

seves entitats vinculades o dependents, poden optar, de manera excloent i exclusiva, per allotjar la 
publicació dels seus perfils de contractant en el servei d’informació que a aquest efecte estableixi la 
comunitat autònoma del seu àmbit territorial, o bé per allotjar-los en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic.

£ Ara bé, A Catalunya:
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D. A. Vuitena, Llei 19/2014 de Transparència      Transparència en l’activitat contractual
Als efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han 
d’informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes 
formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals. El Portal de la Transparència ha de facilitar 
la consulta directa i dinàmica del Registre i la Plataforma



La Plataforma de Serveis de Contractació Pública. PSCP
£ La LCSP preveu i descriu en l’annex III la informació que ha de figurar en els 

anuncis.

£ Recull 206 apartats, alguns d’ells amb 3 o 4 ítems. És un total de més de 300 
ítems per publicar.

£ Molts d’ells ja estaven habilitats a la PSCP i els que encara no s’han creat, 
s’aniran adaptant. Els principals ja existeixen.

£ Com a exemple podem tenir la secció 4 de l’annex III
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Portal de la transparència. Elaboració dels continguts
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RPC PSCP Altres fonts 

DGCAP I JCCA En 
les seves web

Òrgans de
contractació

Ø Comunicar tota la contractació i 
també la menor

Ø Vetllar especialment per la 
correcció de les dades

Ø Camps que ja existien es van fer 
obligatoris

Ø Incorporar documents en nous espais
Ø Comunicar trimestralment els menors



Portal de la transparència. Contractació Pública
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Art. 13 Llei de Transparència

34 obligacions 
d’informació contractual

RPC PSCP
2 

actuacions



Registre Públic de Contractes: explotació de dades
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Dades estadístiques 
d'adjudicacions per cada 

procediment

RPC PSCP Altres fonts 

Òrgans de contractació

34 obligacions d’informació contractual + 1 obligació
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Registre Públic de Contractes: explotació de dades



Altres obligacions de Transparència

£ Queixes i reclamacions, a la PSCP
§ https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqC

ode=viewPcan&idDoc=29623552&lawType=2

£ Qüestions de nul·litat i resolucions judicials
§ Publicar a l’apartat de transparència de la web entitat

£ Volum pressupostari dels adjudicataris
§ Accés directe a l’RPC

§ https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca
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Consulta directa al Registre Públic de Contractes
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q No cal identificació de l’interessat

q Exportable amb Excel

q Contractació dels departaments i els ens 
adscrits, les Universitats i les 
Administració locals

q Permet cercar per 11 paràmetres: 

ü Període d’adjudicació.

ü Adscripció i òrgan de contractació

ü Codi expedient, procediment i tipus 
de contracte.

ü Objecte del contracte i codi CPV

ü Nom i NIF de l’adjudicatari

ü Import adjudicat

https://registrepubliccontractes.gen
cat.cat/rpcac/index.html#/cerca



Consulta directa al Registre Públic de Contractes
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8 paràmetres 
exportables amb

Excel                                  

Més informació 
contractual 

obrint l’enllaç
Correcta comunicació de 

dades a l’RPC



Atenció especial en la descripció del contracte
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Xxxxx
L’activitat ...................                                    
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Registre Públic de Contractes: Una eina estadística
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Registre Públic de Contractes: extracció de dades
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Remissió de contractes I. Tribunal de comptes (335)
£ Dins els 3 mesos següents a la formalització, remetre al Tribunal de 

Comptes,(o òrgan CCAA) el contracte i un extracte de l’expedient de contractes 
i acords marc:
§ Contractes d’obres, concessions d’obres, concessions de serveis i acords marc de 

VEC>600.000€.
§ Subministraments de VEC>450.000€
§ Serveis i Administratius especials >150.000€

£ Per a la resta de contractes inclòs menors (no cal els <5.000€ si bestreta de 
caixa), una relació amb adjudicatari, objecte i import, ordenada per adjudicatari.

£ Aquesta relació la pot enviar directament la PSCP (a Catalunya no es fa així)

£ També comunicar pròrrogues, modificacions, variacions de terminis, de preu, 
nul·litat, extinció, etc.

£ El Tribunal de Comptes pot demanar totes les dades i documents de tots els 
contractes.

£ L'Òrgan de contractació ha d’enviar les dades al Tribunal. Les pot determinar 
mitjançant instruccions
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• A Catalunya, comunicar a l’RPC les dades i la STJCCA les 
remet al Tribunal de Comptes.
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https://www.aoc.cat/kn
owledge-base/finalitat-
del-registre-public-de-
contractes/idservei/rpc/

Art. 328 és el 
346

Art. 328.1 i 
329.2 són el 
335.1 i 335.2



Antic text refós de la Llei de Contractes
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Remissió de contractes II. Contractes harmonitzats (336)

£ Informe pels contractes harmonitzats amb tota la informació de l’article 336, fins 
a 12 apartats

£ Si l’anunci de formalització conté la informació que detalla l’article 336, es pot 
fer una remissió a la publicació

£ L’informe s’ha d’enviar a la Comissió Europea o al Comitè de Cooperació en 
matèria de contractació, quan ho demanin
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• A Catalunya, la publicació a la PSCP permet informar totes les 
dades que requereix aquest article.

Si publiquem els contractes a la PSCP correctament i els informem quan 
correspon a l’RPC, no cal fer més en relació als ARTICLES 335 I 336



£ El Registre de contractes del sector públic constitueix el sistema oficial central 
d’informació sobre la contractació pública.

£ Es comuniquen totes les dades contractuals i les de la seva execució, com 
pròrrogues, modificacions, liquidacions, etc

£ De tots els contractes inclosos menors excepte els inferiors a 5.000€ si són 
bestretes de caixa

£ A Catalunya tenim l’RPC al qual pot accedir a les dades dels darrers 5 anys 
qualsevol ciutadà. Com comuniquem les dades?

£ A nivell estatal es preveu l’accés a les dades no publicades abans a Internet
£ Les dades de l’RPC es trameten de forma integrada al Registre de contractes 

del sector públic estatal anualment

Remissió de contractes III. Registre Públic de Contractes (346)
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• Amb un tramitador electrònic integrat amb l’RPC. 
• Manualment un a un si no són menors
• Amb fitxa menor reduït si és inferior a 5000€
• Amb un Excel de càrrega massiva de menors



L’RPC o el Registre de Contractes del Sector Públic?

£ Article 346.6: En els casos d’administracions públiques que disposin de registres de 
contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades a què es 
refereix l’apartat 3 d’aquest article es pot substituir per comunicacions entre els registres 
de contractes respectius 

£ A Catalunya:

£ El nom? 
£ A l’Estat sempre RCSP i a Catalunya RPC
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D. A. Vuitena, Llei 19/2014 de Transparència      Transparència en l’activitat contractual
Als efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han 
d’informar el Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes 
formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals. El Portal de la Transparència ha de facilitar 
la consulta directa i dinàmica del Registre i la Plataforma

D. A. segona de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
Les entitats de l’Administració local i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre públic
de contractes de la Generalitat de Catalunya, perquè hi siguin inscrites, les dades bàsiques dels contractes que adjudiquin i
que estiguin subjectes a la legislació de contractes del sector públic, i també, si escau, les modificacions, les pròrrogues, les 
variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció



Origen de les dades a comunicar
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£ 346.3 : El contingut i format de les comunicacions esmentades, així com el 
termini per efectuar-les, s’han d’establir per reglament.

£ Reglament vigent: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Article 31 fa referencia a l’Annex I

Documento de 
Microsoft Word



Remissió de contractes IV

£ DA 46 Remissió d’informació al Comitè Tècnic de Comptes Nacionals:

§ Els contractes de concessió d’obres o serveis de VEC igual o major de 
12.000.000€, o que es prevegi finançament estatal en forma d’ajut, 
aportació, préstecs o avançaments.

§ Aquest Comitè emetrà un informe econòmic.
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Temes a tractar
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1. El perfil de contractant

2. L’expedient electrònic

3. Publicació de dades

4. Remissió de contractes

5. La normativa sobre transparència i bon govern



Perquè la transparència?

£ Article 1,en el segon paràgraf i com a tercer principi al que s’ha d’ajustar la 
contractació pública.

£ En la Llei de Contractes, apareix  10 vegades 
£ Article 132, Els òrgans de contractació han d’ajustar la seva actuació als 

principis de transparència.
£ Llei de transparència estatal, 19/2013
£ Llei de transparència autonòmica, 19/2014
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• Article 13. Transparència en la contractació pública.
• Article 9.1.h   “el gran oblidat”

• La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels 
adjudicataris de contractes signats amb l’Administració que, en 
virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una 
obra amb caràcter permanent en una dependència o un 
establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim 
retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme



Previsions  per garantir la transparència en la LCSP
£ Major concreció dels convenis objecte de regulació a LCSP. (6 i 31) Compte amb els 

convenis amb entitats amb vocació de mercat (20% ingressos)

£ Nova regulació dels encàrrecs a mitjans propis. Condicions més estrictes per ser 
considerat mitjà propi. Reducció del nombre d’encàrrecs. (32 i 33)

£ Condicions especials de compatibilitat (70):
§ Cal prendre mesures per no alterar la competència si les empreses han participat 

prèviament en l’elaboració d'especificacions, assessorament, etc. Fins i tot poden 
ser excloses de la licitació.

§ Cal donar audiència prèvia si es considera que s’ha d'excloure l’empresa per 
possibilitat de falsejar la competència.

§ Cal comunicar a la resta d’empreses la informació intercanviada amb l’empresa. 
(actuació de transparència)

§ Tenir en compte que els contractes de vigilància, la supervisió, el control i la 
direcció de l’execució de qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de 
seguretat i salut, no es poden adjudicar a la mateixa empresa que els executa.
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Previsions  per garantir la transparència en la LCSP
£ Més causes en les prohibicions de contractar, regulació més extensa i adaptació de les 

competències. Incorpora les previsions de les Directives: quan l’empresa adopta 
mesures de compliment per reparar els danys causats per la seva conducta, les 
prohibicions o no es declaren o no s’apliquen (71 - 73).

£ La transparència afecta molt als contractes menors:
§ Totes les obligacions de publicitat al perfil de contractant (63.4)
§ Es redueixen quanties per al seu ús (S i S < 15.000€ i O < 40.000€) (118.1)
§ Justificar que no es fracciona el contracte per fer menors i que no s’ha contractat 

amb l’adjudicatari altres menors que superin els llindars (118.3). S’avança cap als 
oberts simplificats i quan n’hi hagi, cap els sistemes dinàmics d’adquisició.

£ El perfil és l’eix central de la Transparència i de la publicació de dades, superant l’RPC

£ Desapareix l'ús del procediment negociat sense publicitat, en favor de la transparència i 
es concreta el seu ús a determinats supòsits (168)
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£ Respecte la mesa de contractació (326):
§ Publicar la mesa al perfil de contractant (de fet no seria suficient que consti als 

plecs, i més si és permanent, publicar-ho en l’espai de la PSCP de l’entitat)
§ No poden formar part ni emetre informes de valoració, els càrrecs públics 

representatius ni el personal eventual. Tampoc els funcionaris interins excepte si no 
n’hi ha de carrera ni el personal que ha participat en la redacció de la documentació 
tècnica.

§ Si la mesa detecta indicis fonamentats de conductes col·lusòries, abans d’adjudicar, 
ho ha de comunicar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. (a 
Catalunya l’ACCO). (150.1) 

§ L’ACCO iniciaria un procediment sumaríssim, amb efectes suspensius de 
l’adjudicació, que actualment està pendent de reglament de desenvolupament. (150) 

§ Compte amb les UTE (69.3). Si la mesa detecta possible col·lusió ho ha de 
comunicar a l’ACCO.

Previsions  per garantir la transparència en la LCSP
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• D.A. Segona. 7  Especificitats de les entitats locals:
• Poden formar part de la mesa membres electes que no poden suposar 

més d’un terç del total
• Ha d’actuar com a secretari un funcionari 



Previsions  per garantir la transparència en la LCSP
£ Confidencialitat (133): 

§ Per una banda es defineix el que es pot considerar confidencial. Explícitament diu 
que no es pot estendre a tota la oferta. Tampoc a tot el contingut dels documents 
generats en el procediment de contractació.

§ Tampoc pot afectar la divulgació de parts no confidencials del contracte, com la 
subcontractació, parts essencials de l’oferta o les modificacions posteriors.

£ Corrupció i conflicte d’interessos (64):
§ L'òrgan de contractació ha de prendre mesures per garantir la transparència en els 

procediments. 
§ També prendre mesures per lluitar contra frau, favoritisme, corrupció i prevenir el 

conflicte d’interessos. (El millor preventiu és la transparència en tot el procediment).
§ Compte. El personal al servei de l’òrgan de contractació no pot tenir cap interès 

econòmic directe o indirecte que pugui semblar que compromet la imparcialitat i 
independència del procediment.

§ A Catalunya, la Llei 5/2017, de 28 de març, preveu que si es detecta un conflicte 
d’interessos durant la tramitació o l’execució d’un contracte, cal comunicar-ho a la 
Comissió d’Ètica en la CP. Bústia contacte a la web de la DGCP, que emetrà un 
informe previ i la Comissió determinarà si existeix conflicte d’interessos. També es 
pot adreçar a la bústia qualsevol persona que ho consideri. Es pot dictaminar 
excloure l’empresa. 55



La llei de transparència 19/2014

£ Publicitat activa:  articles 9 i 13
£ Dret d’accés: del 18 al 44. Norma General, s’ha de facilitar tot el que es 

demani. Resolucions i dictàmens de la GAIP, no denega res.
£ http://www.gaip.cat/es/qui-som/que-es-la-gaip/

£ Governança: del 45 en endavant.
£ Tenir presents els articles 77, 78 i 79 i les infraccions que suposen. 
£ De manera especial, és una infracció molt greu:
§ Incomplir les obligacions i els deures de publicitat (art 9 i 13)
§ Donar informació parcial o ometre-la (en cas de petició de dret d’accés)

£ Web de la DGCP:
£ http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-

publica-/contractacio-publica-socialment-responsable/etica-en-la-contractacio-publica/
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Programes de seguiment i avaluació de la C.P.
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Llei 9/2017 de contractes (332) Oficina Independent de Regulació i 
Supervisió de la Contractació

Les comunitats autònomes poden crear les seves pròpies oficines 
de supervisió de la contractació.

Any 2011 Oficina de Supervisió de la 
Contractació Pública (OSACP)

Direcció General de 
Contractació Pública

Comissió Central de 
Subministraments

Junta Consultiva de 
Contractació Pública

Sub-direcció General de 
Seguiment i Avaluació de la 

Contractació Pública



Programes de seguiment i avaluació de la C.P.
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Sub-direcció General de 
Seguiment i Avaluació de la 

Contractació Pública Encaix amb la Llei

Compliment dels procediments

Publicacions quinzenals a la PSCP

Supervisió jurídica

Supervisió analítica

Dades informades a l’RPC

Compliment d’objectius de Governança

Indicadors de contractació pública



Programes de seguiment i avaluació de la C.P.
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Resultats pràctics Supervisió jurídica

Supervisió analítica

Publicació a la PSCP dels menors 
agregats

Anàlisi d’adaptació dels peus de recurs 
a la Llei

Elaboració de dades per Portal de Transparència  

Compliment reserva social i Plans de Govern

Informes específics: PIME, 
concurrència, clàusules



Que compren la nova governança a la LCSP?

£ Disposició Addicional 28:

£ Responsabilitat patrimonial, derivada de les actuacions en matèria de 
contractació pública de les autoritats i del personal al servei de les 
Administracions Públiques.

£ Responsabilitat disciplinària per infracció o aplicació indeguda dels preceptes 
de la Llei.
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Transparency International i l’ITA
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https://transparencia.org.es/



Transparency International i l’ITA
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Transparency International i l’ITA i l’INDIP

£ ITA, darrera avaluació any 2017

§ Ajuntament de Lleida,  
– 100 punts en el global
– 100 punts en contractació

£ INDIP, darrera avaluació any 2015 

§ Diputació de Lleida,  
– 75 punts en el global
– 50 punts en contractació
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Moltes gràcies per l’atenció
Dades de contacte

Correu electrònic: albert.olives@gencat.cat

Telèfon: 93 781 98 30

Web: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-
publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/


