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Webinar ACCIÓ dilluns 27/SET/2021  
“Coneix el portal únic de licitacions de la Unió Europea”  

Respostes a les Q&A  
 
 
Nota: Teniu la sessió completa disponible aquí, inclòs el PPT: 

• http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/09/27/1264050/coneix-el-portal-unic-de-
licitacions-de-la-unio-europea?utm_source=AI&utm_medium=289-
agenda5&utm_campaign=acc10informa 
 

 

• Oficina tècnica de contractació pública internacional-OTCPI d’ACCIÓ, Victor Mercè i Oriol 
Martinez 

• Oficina exterior d’ACCIÓ a Brussel·les, Oscar Altimira,  

• Junta consultiva de contractació administrativa-JCCA, Departament d’Economia i Hisenda, 
Gencat, Gemma Enfedaque 

 
 

PREGUNTA 1 
el eCertis no és obligatori, però si tenim la 
documentació al dia en el eCertis, les entitats 
amb les que licitem ho han de validar des d'allà o 
ens ho poden igualment demanar els documents 
acreditatius de solvència, etc.? Gràcies 

noemi.montiel  

RESPOSTA 1 
 
Des de la JCCA: 

• Atès que l’ús de l’e-Certis1 no és obligatori, encara que tingueu la documentació inscrita a 
a bases de dades o registres oficials, sembla que si participeu en una licitació fora de 
l’Estat Espanyol efectivament haureu d’aportar la documentació acreditativa que us 
requereixin. Si esteu inscrits al ROLECE (per participar a licitacions de tot el territori 
espanyol) o al RELI (per participar a licitacions al territori de Catalunya) no haureu 
d’aportar la documentació que hi consti inscrita i actualitzada. 

 
 
 
 
 
 

 

1 Depósito de certificados en línea y lista completa y actualizada de las bases de datos que contengan 
información de interés sobre los operadores económicos y que puedan ser consultadas por los poderes 
adjudicadores de los demás Estados miembros. El objetivo es facilitar el intercambio de certificados y demás 
pruebas documentales a menudo solicitadas por los poderes adjudicadores. Las autoridades nacionales están 
actualmente actualizando y verificando de forma voluntària y de la experiencia adquirida hasta la fecha se 
infiere que la actualización y la verificación voluntarias son insuficientes para que e-Certis desarrolle todo su 
potencial de simplificación y facilitación de los intercambios de documentos en beneficio de las PYME en 
particular. Por lo tanto, la Directiva establece que como primer paso, el mantenimiento del sistema debe ser 
obligatorio y en una etapa posterior será obligatorio el uso de e-Certis 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/09/27/1264050/coneix-el-portal-unic-de-licitacions-de-la-unio-europea?utm_source=AI&utm_medium=289-agenda5&utm_campaign=acc10informa
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/09/27/1264050/coneix-el-portal-unic-de-licitacions-de-la-unio-europea?utm_source=AI&utm_medium=289-agenda5&utm_campaign=acc10informa
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/09/27/1264050/coneix-el-portal-unic-de-licitacions-de-la-unio-europea?utm_source=AI&utm_medium=289-agenda5&utm_campaign=acc10informa
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PREGUNTA 2 
Bon dia! Teniu previst organitzar algun webinar 
properament tipus el del 21 de juliol, "Licitacions 
des d'un punt de vista anglosaxó"? Va ser molt 
dinàmic, interessant i pràctic per tots els que hi 
vam participar. Moltes gràcies! 

Paula Santarén  

 
RESPOSTA 2 
 
Des de l’OTCPI:  

• Moltes gràcies pel feedback, Paula. 
Si, de fet, en el marc d’un projecte UE que tot just estem implementant, tenim previstos 
diversos webinars d’aquest estil. Els interessats en poden fer seguiment a través de 
www.projectgoose.eu , ja operatiu des d’aquest 1/OCT. 

 
 
 
PREGUNTA 3 
Si tenim ROLECE tenim que registrarnos al RELI 
també? 

Marco Cevoli  

 
RESPOSTA 3 
 
Des de la JCCA: 

• Si esteu inscrits al ROLECE (per participar a licitacions de tot el territori espanyol) o al 
RELI (per participar a licitacions al territori de Catalunya) no haureu d’aportar la 
documentació que hi consti inscrita i actualitzada. Cal tenir en compte que al RELI es pot 
inscriure tant la informació relativa a la solvència econòmica com a la tècnica i 
professional. 

 
 
 
PREGUNTA 4 
¿Y los proyectos por debajo de los umbrales, 
cómo se asignan? 

Marco Cevoli  

 
RESPOSTA 4 
 
Des d’ACCIÓ Brussel·les:  

• Bon dia, els contractes per sota dels llindars no estan subjectes a les directives europees 
de contractació pública europea sinó a la legislació de cada país, de manera que els 
criteris de procediment i assignació poden diferir entre països de les UE. Les directives 
europees només actuen directament per sobre dels llindars de la valor previst del contracte 
 

Des de la JCCA: 

• En el cas de Catalunya, doncs, es fan de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, i es publiquen a la Plataforma de serveis de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya i a la Plataforma estatal.  

 

http://www.projectgoose.eu/
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PREGUNTA 5 
 
En quin idioma s'han de pujar els documents al 
E-CERTIS? 

enric.sitges@sitgesmaq.com 

 
RESPOSTA 5 
 
Des de la JCCA: 

• La documentació inscrita en registres i bases de dades oficials constarà en l’idioma (oficial) 
de l’Estat membre respectiu.   

 
 
 

PREGUNTA 6 
 
Hola bon dia,  entiendo que el CPV es la partida 
arancelaria, no? 

HEIDI  

 
RESPOSTA 6 
 
Des d’ACCIÓ Brussel·les:  

• Bon dia, no, són coses diferents. El CPV consisteix en un vocabulari estàndard per definir 
l'objecte d'un contracte en el marc de la contractació pública. El vocabulari es basa en una 
estructura arborescent de codis de fins a 9 dígits que corresponen a un enunciat que 
descriu els subministraments, obres o serveis objecte de el contracte. Per a tenir 
informació completa dels codis es pot consultar aquest enllaç 
https://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv  

 
 
 

PREGUNTA 7 

Es possible a la Ted filtrar oportunitats de 
Compra pública d'Innovació? Anna Monistrol  

 
 
RESPOSTA 7 
 
Des d’ACCIÓ Brussel·les:  

• Bon dia, no hi ha un codi específic de compra publica d’innovació. Els contractes d’aquests 
procediment solen estar classificats amb el codi “73000000 Research and development 
services and related consultancy services”, però no tots els contractes amb aquesta codi 
son de compra publica innovadora.  

 

 
 
 
 
 
 

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv
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PREGUNTA 8 
Un cop una licitació està ja adjudicada, es pot 
veure en el arxiu de licitacions tancades l' 
empresa qui ha guanyat la licitació? 

Ester Astals Subirats  

 
RESPOSTA 8 
 
Des d’ACCIÓ Brussel·les:  

• Bon dia, normalment sí, se solen publicar els anuncis d’adjudicació amb el nom de 
l’empresa adjudicatària i el numero d’ofertes rebudes. 

• La cerca s’ha de fer en els arxius (All Notices) i filtrar per tipus d’anunci d’adjudicació de 
contracte “Contract Award Notice”.  

 
 
 

PREGUNTA 9 

Bon dia. Al TED es pot consultar la contractació 
programada de l'any vinent? així mateix es 
poden cercar contractes que finalitzin a una data 
concreta i hi hagi previsió de que s'obri nova 
convoncatòria? 

Marta  

 
RESPOSTA 9 

 
Des d’ACCIÓ Brussel·les:  

• Bon dia, algunes autoritats contractants publiquen anuncis de previsió de contractes (les 
directives ho promouen), però en la gran majoria de casos és per un contracte individual. 
És poc freqüent però alguns anuncis de preavís anuncien un paquet de contractes 
previstos per un període determinat, però normalment són per un contracte concret. 

• No es pot fer cerca dels contractes per la seva durada d’execució. La cerca per “dates” es 
refereix a les dates de l’anunci, no tant del contracte en sí i la seva execució. Bàsicament 
es pot filtrar sota tres categories:  

o Data publicació de l’anunci 
o Data de termini de presentació d’ofertes 
o Data de termini per sol·licitud de documents 

 
 
 

PREGUNTA 10 
És la presentació de tota la documentació en 
sobre electrònic o presencialment? 

LLABERIA  

 
RESPOSTA 10 

 
Des d’ACCIÓ Brussel·les:  

• Bon dia, aquí dependrà del sistema que hagi previst l’autoritat contractant i del procés de 
digitalització que hagin activat. En el cas per exemple dels contractes amb les institucions 
europees, una bona part de contractes ja és fa només electrònicament.  
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Barcelona, Brussel·les, 30/SET/2021 
 

 

 

 


