
 

 
 

GUIA D’US PER A LICITACIONS I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 
 

 

Tant la Llei 39/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques (art.14) com la nova 

Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic (DA 15.2 i DA 15.3), 

estableixen l’obligatorietat de relacionar-se per mitjans electrònics tant a les Administracions 

Públiques com a les empreses.  

 

Pel que fa la les comunicacions i notificacions entre administracions i entre 

administracions i empreses o particulars, la XAL, a traves del seu apartat “notificacions 
electròniques” de la seva seu-e, dona compliment a l’obligatorietat de comunicar-se per 

mitjans electrònics, garantint la posada a disposició i l’accés al seu contingut, amb l’e-
Notum.  

 

Per altra banda, per als procediments de contractació pública, les empreses tenen a la 

seva disposició l’eina informàtica “Sobre Digital”, que constitueix una solució de licitació 
electrònica per a la presentació i l'obertura d'ofertes per mitjans telemàtics, que garanteix la 

confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura.  

 

Les empreses, a l’hora de presentar-se a una licitació promoguda per la XAL, hauran de 

presentar les seves ofertes a través del Sobre digital, el qual està disponible al perfil del 

Contractant de la XAL.  

 

La solució del Sobre Digital, plenament integrada amb la Plataforma de serveis de 

contractació pública de la Generalitat de Catalunya, permet gestionar totes les fases del 
procés de licitació:  

 

 
 

 

Per poder presentar les ofertes en Sobre Digital, necessitareu un certificat per a 
signar/xifrar els documents que pugeu (oferta) a la plataforma i un programari per a 

aplicar aquesta signatura als documents. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si encara no teniu certificat, les següents entitats expedeixen certificats digitals: 

 

● AOC (persones físiques i ens públics) 

● ACA (advocats) 

● ANF (empreses) 

● Camerfirma (empreses) 

● Ceres (empreses)   

● Firma profesional (professionals) 

 

Com a programari per a signar els documents, podeu fer servir el programari gratuït Acrobat 

Reader DC (o superior). Si treballeu amb Mac o Linux també podeu fer servir el programari 

Autofirma que podeu descarregar d’aquesta plana: 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 

 

Altres enllaços d’interès:  

 

En aquest enllaç trobareu informació sobre com xifrar els documents: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/signar_p

df.xhtml 

 

També podeu trobar més informació al respecte: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/eines.xh

tml 

 

En aquest vídeo s’explica tot el procediment de presentació d’ofertes en sobre digital: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/video.xh

tml 


