
 

 

INSTRUCCIONS SOBRE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS  

EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ 

 

Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 

d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina 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 Sobre Digital, han de ser les mateixes que les 

que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 

mitjançant l’e-NOTUM. 

L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de 

presentació de l’oferta. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que es conté en 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, les empreses 

licitadores hauran de presentar 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 clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no 

guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de les 

ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

Un cop passades 24 hores desprès del termini de presentació d’ofertes, l’eina demanarà 

a les empreses licitadores que introdueixin les seves paraules clau. La introducció 

d’aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre, però l’eina 

web Sobre Digital disposa d’un sistema de seguretat de l’oferta i no es pot realitzar la 

seva obertura fins el moment (data i hora) especificat en l’anunci de licitació. 

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

al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la seva 

oferta. 

Una vegada complimentada tota la documentació dels sobres, es farà la presentació de 

l’oferta mitjançant signatura electrònica i enviament del document “resum” de l’eina 

Sobre Digital, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb 

l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les 



 

ofertes, s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 

empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 

A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de 

presentació  satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

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, s’han de signar pel representant de les empreses que la composen.  

D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) 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 sota cap concepte. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el termini 

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 la data a totes 

les empreses que haguessin activat oferta. 

Els licitadors poden 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. 

És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen 

el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per 

presentar oferta. 

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

programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 

documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, 

serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir al 

contingut d’aquestes. 

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 



 

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 podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 

aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar 

en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus 

winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els 

arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats 

(part 1 de 2, part 2 de 2). 


