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INFORMACIÓ D’INTERÈS PER ALS LICITADORS
Entrada en vigor de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic

¿Com afecta i aplica aquesta llei al TNC?
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
el dia 9 de març de 2018, la contractació pública electrònica és obligatòria.
En ampliar-se l’àmbit subjectiu d’aquesta nova llei, s’aplica en una gran part als poders
adjudicadors no considerats administració pública, consideració de la qual gaudeix el TNC
en ser una empresa pública adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
El règim jurídic aplicable al TNC s’estableix en el Títol I del Llibre Tercer, articles 316 a 320.
En aquest articulat s’estableix l’obligació d’aplicar aquesta legislació en tot el seu abast
excepte en la regulació dels efectes i extinció dels contractes.

¿Quines actuacions està portant a terme el TNC?
El TNC està impulsant aquest projecte i considera necessari informar als possibles licitadors
dels canvis que s’aniran implantant en la tramitació dels expedients de contractació.
És obligatori gestionar íntegrament el procés de treball de contratacció pública de forma
electrònica. Això comporta que els plecs, anuncis, ofertes, comunicacions, notificacions,
factures, hauran de tramitar-se en format electrònic.
La Generalitat, en l’àmbit autonòmic català, posa a disposició dels ens del sector públic la
Plataforma de Contractació del Sector Públic,
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&setlocale=ca_ES
a la qual està adscrita el TNC i ja gestiona des d’aquesta el seu perfil del contractant com
a eina per a la publicació dels anuncis de licitació.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=teatre+n
acional+de+catalunya&reqCode=viewDetail&idCap=204076&
També està adscrit al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, on
registra tota la seva activitat contractual un cop finalitzada.

Més informació en el següent enllaç:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_d
e_contractacio_administrativa/registre_public_de_contractes/

¿Què han de saber els licitadors per poder contractar amb el TNC?
L’activitat contractual del TNC, molt específica en el seu àmbit competencial, està realitzant
canvis trascendentals, i que precisen d’informació constant ben comunicada i de la
participació de molts dels afectats en el procés de contractació, tant internament com
externament.
Per tal de rebre tota la informació relativa les licitacions, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades a les licitacions que
considerin, a través del servei 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 de contractant del TNC l’òrgan
de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=teatre+n
acional+de+catalunya&reqCode=viewDetail&idCap=204076&
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb les
licitacions del TNC.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació d’un contracte en concret, es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquella
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà
informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar 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 cada empresa
licitadora, 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.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=inici&
set-locale=ca_ES

Serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE)
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 transaccions electròniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Informació d’interès: https://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-enlinia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats
membres”.

Informació addicional:
FAQ
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva
_de_contractacio_administrativa/preguntas-y-respuestas-mas-frecuentes-en-materia-decontratacion/index.html
Portal del Transparència de la Generalitat de Catalunya
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/

