1. QUAN ÉS OBLIGATORI ESTAR INSCRIT AL RELI O AL ROLECE?
- Des del passat 9 de setembre de 2018 és indispensable estar inscrit al RELI -Registre
electrònic d’empreses licitadores- o al ROLECE -Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado-, per poder participar en els procediments oberts simplificats (article
159 LCSP).
-D’acord amb la Disposició addicional 16na, apartat k) de la LCSP, les administracions podran
exigir la inscripció prèvia dels licitadors al RELI, com a requisit per a la tramitació dels
procediments d’adjudicació del contractes tramitats amb mitjans electrònics.
RELI:
https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/pages/jsp/index.jsp
ROLECE:
http://www.hacienda.gob.es/esES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sector%20Pu
blico/Paginas/ROLECE.aspx

2. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (ART. 159 LCSP
La LCSP preveu dues modalitats de procediment obert simplificat:
A) Procediment obert simplificat (article 159, apartats 1 a 5 LCSP):
Les administracions públiques podran acordar la tramitació mitjançant aquest procediment,
en els contractes amb un valor estimat del contracte (VEC), igual o inferior als imports
següents:
-

VEC (IVA exclòs) igual o inferior als 100.000 €: Serveis i subministraments

-

VEC (IVA exclòs) igual o inferior als 2.000.000 €: Obres

El termini per a la presentació de proposicions serà:
- 15 dies naturals (serveis i subministraments)
- 20 dies naturals (obres)
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- L’anunci de licitació només s’haurà de publicar en el perfil del contractant.
- No procedeix la constitució de garantia provisional.
- La representació i solvència s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
- L’oferta es presentarà en un únic sobre excepte en el cas que els plecs prevegin criteris de
valoració que depenguin d’un judici de valor (els criteris que depenguin d’un judici de valor
no podran superar el 25% de la total puntuació).
- S’ha de prestar garantia definitiva
- S’ha de formalitzar el contracte.

B) Procediment obert simplificat de tramitació sumària o súper-simplificat (article
159.6 de la LCSP):
Les administracions públiques podran acordar la tramitació mitjançant aquest procediment,
en els contractes amb un valor estimat del contracte (VEC) inferior als imports següents:
-

VEC (IVA exclòs) inferior als 35.000 €: Serveis i subministraments.

*Els contractes que tinguin per objecte prestacions intel·lectuals estan exclosos, no es poden
licitar per aquest procediment (serveis de consultoria, d’arquitectura o d’enginyeria).
-

VEC (IVA exclòs) inferior als 80.000 €: Obres.

El termini per a la presentació de proposicions serà:
- 10 dies hàbils (5 dies per a compres corrents)
- Els licitadors no hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i la tècnica o
professional.
- L’oferta s’haurà de presentar en sobre únic i els criteris de valoració seran quantificables
amb l’aplicació de fórmules, valoració automàtica (queden exclosos els criteris de valoració
sotmesos a judici de valor).
- L’acte d’obertura de sobres no serà públic, però es garantirà, mitjançant un dispositiu
electrònic, que l’obertura de proposicions no es pot efectuar abans de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes.
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- Les ofertes presentades i la documentació per a la seva valoració seran accessibles , per
mitjans informàtics i sense cap tipus de restricció des del moment que es notifiqui
l’adjudicació del contracte.
- No es requerirà garantia definitiva.
- La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura de l’acceptació per
part del contractista de la resolució del contracte.
Els terminis es computaran des de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci en el perfil
del contractant.

3. ACCÉS A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA:
La Plataforma es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de
l'activitat contractual i dels perfils de contractant dels òrgans de contractació de la
Generalitat, dels ens que integren l'Administració local a Catalunya, de les universitats
públiques de Catalunya i dels ens dels sectors públics respectius.
El conjunt d'informació i el disseny de l'aplicació informàtica de la Plataforma fan possible
que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment de les empreses, i els òrgans
de contractació disposin d'un conjunt de serveis i funcionalitats que possibiliten tant la
publicació i l'accés a la informació, com les relacions transaccionals electròniques segures
entre els òrgans de contractació i les empreses, amb la consegüent reducció de costos
associats a la contractació pública, d'acord amb la normativa en matèria de contractació
pública.
Així mateix, en compliment del que disposa l'article 347.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (LCSP), la informació publicada en la Plataforma de serveis de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya, relativa a la convocatòria de totes les licitacions i els
seus resultats, es publica, per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la
informació, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic estatal.
Finalment, d'acord amb l'article 63.7 de la LCSP, el sistema informàtic que suporta els perfils
de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet
acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que
s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set
-locale=ca_ES
Important:
Us voleu subscriure a les novetats de publicació diàries?
Permet donar-se d’alta i rebre comunicacions via correu electrònic sobre les publicacions
diàries de noves alertes futures i consultes preliminars del mercat, anuncis previs i/o anuncis
de licitació en termini de presentació d'ofertes.


Els continguts d’aquesta plataforma s’integren també a la Plataforma de Contratación
del Sector Público del Estado, mitjançant un sistema d’agregació de la informació.
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CONTRACTES MENORS:
L’expedient relatiu als contractes menors es regirà pels articles 29.8, 63.4, 118 i 131.3,
Disposició Addicional Segona pel que fa a la competència i Disposició Addicional Tercera de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Els límits per a la contractació menor queden establerts en les següents quanties.
- Contracte d’obres: 40.000,00 €, IVA exclòs
- Contractes de subministrament: 15.000,00 €, IVA exclòs
- Contractes de serveis: 15.000,00 €, IVA exclòs.
Disposicions comunes a tots els contractes menors:
- No podran tenir una durada superior a un any
- No procedirà la revisió de preus
- No podran ser objecte de pròrroga
De conformitat amb l’article 118.3 de la LCSP, a l’expedient s’ha de justificar:
- Que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les normes generals
de la contractació.
- Que les empreses que es conviden no han subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra que consta a l’article 118.1 de la LCSP.
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