
 
 

 

INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS EN ELS 

PROCEDIMENTS OBERTS DE CONTRACTACIÓ  
 

 

1. Ús de mitjans electrònics  

 

El conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el 

procediment  de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre 

les empreses licitadores i contractistes i l'administració contractant, es realitzaran 

per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, d'acord amb les previsions 

establertes per les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP i per la 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  
 

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure's com a 

interessades en aquesta licitació, a través del serveis de subscripció a les novetats 

de l'espai virtual de licitació que, a tal efecte, es posa a disposició a l'adreça web 

del perfil del contractant de l'òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.  

 

https://www.seu-e.cat/web/celra  

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o 

incidència que afecti aquesta licitació.  
 

Així mateix, qualsevol comunicació que s'hagi de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d'adjudicació del present contracte es 

realitzarà mitjançant el tauler d'anuncis associat a l'espai virtual de licitació 

d'aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 

El tauler d'anuncis electrònic deixa constància fefaent de l'autenticitat, la integritat i 

la data i hora de publicació de la informació publicada.  

 

2. Perfil del licitador  

 

Les empreses licitadores podran donar-se d'alta en el Perfil del licitador, prèvia 

l'autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de 

serveis adreçats a les empreses licitadores amb l'objectiu de proveir un espai propi 

a cadascuna, amb un seguit d'eines que faciliten l'accés i la gestió d'expedients de 

contractació del seu interès. Per donar-se d'alta cal fer "clic" en l'apartat "Perfil de 

Licitador" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del 

certificat digital requerit. 
 

A la Plataforma de Serveis de Contractació les empreses tenen a la seva disposició 

una Guia del perfil del licitador.  

 

3. Presentació d'ofertes  

 

Pel que fa a la presentació d'ofertes així com per a la resta d'actuacions relatives a 

la licitació del contracte s'utilitzarà, en el seu cas, l'eina Sobre Digital.  

 



 
 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació, segons l'establert en el 

PCAP, en el termini màxim que s'assenyala en l'anunci de licitació, mitjançant l'eina 

de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent: https://seuelectronica.celra.cat 
 

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web de Sobre Digital, les 

empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-s'hi d'alta i, a 

continuació, rebran un missatge al correu electrònic indicat en aquest formulari 

d'alta, d'activació de l'oferta.  
 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 

electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes 

que les que designin en el seu DEUC o declaració anàloga per a rebre els avisos de 

notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM, d'acord amb el PCAP i el model 

de declaració responsable annex al PCAP.  

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de 

l'oferta, atès que l'enllaç que conté el missatge d'activació és l'accés exclusiu de 

què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital.  
 

Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-

la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 

preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 

presentació de l'oferta.  

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 

xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès 

que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 

moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat 

dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual 

han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 

custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els 

sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 

tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i 

són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu 

contingut.  

 

L'Ajuntament de Celrà demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu 

electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, 

que accedeixin a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en 

el moment que correspongui.  

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 

securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, 

de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora 

establertes.  

 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 

hores després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han 

d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.  

https://seuelectronica.celra.cat/


 
 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 

accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través 

de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 

paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 

al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 

de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la 

paraula clau.  

 

Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui 

necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.  

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els 

documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta. A 

partir del moment en què l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa.  

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia 

de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de 

presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 

termini de presentació d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública l'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi 

de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.  

 

Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l'eina de 

sobre digital a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública, a l'adreça web següent:  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat 

  

D'acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de sobre Digital es podrà fer en 

dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de 

l'oferta, dins del termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es 

considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 

l'enviament de la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim 

de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 

hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.  

 

Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 

en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que 

s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En 

aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 

exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-

ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 

coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.  

 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses per cap concepte. 
 

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 

de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats 

per un virus amb les eines corporatives. Així, és obligació de les empreses 

contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents 

https://contractaciopublica.gencat.cat/


 
 

de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Ajuntament de 

Celrà no pugui accedir al seu contingut.  
 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de 

contractació / òrgan de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 

documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat 

d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de 

documents imprescindibles per conèixer o valorar l'oferta, la Mesa / òrgan de 

contractació podrà acordar l'exclusió de l'empresa.  
 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels 

documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la 

importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels 

documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels 

tramesos en l'oferta, a través de l'eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 

compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d'haver enviat 

documents amb virus a través de l'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat 

tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació.  

 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes 

es troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat 

 

Els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  
 

PDF  

 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 

l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 

resta de documentació, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler 

d'avisos de l'espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran 

públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de 

contractant de l'òrgan (https://seuelectronica.diba.cat)  

 

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 

Catalunya, signada electrònicament cada un dels documents per l'apoderat. A més 

a més, a través de l'eina de Sobre Digital, les empreses hauran de signar el 

document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada 

basada en un certificat qualificat o reconegut.  

 

D'acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 

és suficient l'ús d'aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el 

Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 

2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 

https://contractaciopublica.gencat.cat/


 
 

transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 

1999/93/CE.  

 

Les proposicions s'han de signar pels representants legals de les empreses 

licitadores i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromís de 

constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s'han de signar pels representants 

de totes les empreses que la componen. La persona o les persones que signin 

l'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del DEUC o 

declaració anàloga. 
 

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual 

s'hagi assenyalat en l'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté 

informació confidencial, si conté informació d'aquest tipus.  

 

4. Formalització i perfecció del contracte  

 

El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura.  

La informació sobre les signatures i certificats admesos és accessible mitjançant 

l'adreça electrònica següent: 
 

https://www.seu-e.cat/web/celra  

 

5. Notificacions i ús de mitjans electrònics  

 

Les notificacions derivades de l'expedient de contractació s'efectuaran per mitjans 

electrònics.  

 

S'efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l'accés al 

seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del 

Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).  

 

El sistema enviarà un correu electrònic a l'adreça electrònica que a tal efecte 

s'indiqui, en el qual s'informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar 

un SMS, en cas que s'hagi facilitat un número de telèfon mòbil.  

 

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les 

persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu 

electrònica  

 

https://www.seu-e.cat/web/celra  

 

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop 

s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense 

que s'hagi accedit al seu contingut.  

 

L'ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 

accessibles al Perfil de contractant. 


