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Benvolguts\des, 

L’article 333 del text refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat pel reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, RPC), estableix l’obligatorietat dels òrgans 

de contractació de totes les administracions públiques i les entitats incloses en el seu àmbit 

d’aplicació de comunicar al Registro de Contratos del Sector Público les dades bàsiques dels 

contractes adjudicats. En cas de Catalunya, en disposar de registre propi, es comunicaran al 

Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (en endavant RPC). En el marc de 

les obligacions bàsiques d’informació de les dades relatives a contractació pública previstes en 

l’esmentat article 333, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, estableix, en la seva disposició addicional vuitena i la Llei 

3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, en la disposició 

addicional segona, preveuen que les entitats de l’administració local i els ens, organismes o 

entitats del seu sector públic han de comunicar a l’RPC, perquè hi siguin inscrites, les dades 

bàsiques dels contractes que adjudiquin.  

És per això que us recordem la necessitat de registrar i liquidar els contractes a l’RPC seguint 

els terminis establerts a l’esmentat TRLCSP i a l’ORDRE ECO/47/2013, de 15 de març, per la 

qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la 

Generalitat de Catalunya.  

Per facilitar-vos aquesta tasca, us comuniquem que, amb la col·laboració del Consorci AOC, 

s’ha donat d’alta automàticament a l’RPC a totes aquelles entitats de les administracions locals 

que disposaven del Perfil del Contractant del Servei d’e-Contractació del Consorci AOC al 

desembre de 2015. Aquells ens que no disposessin o no disposin del esmentat Perfil del 

Contractant hauran de sol·licitar l’alta al Registre Públic de Contractes mitjançant el formulari 

que el Consorci AOC posa a la seva disposició al seu portal web. 

http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-contractacio-registre-public-de-contractes.   

Per a facilitar-vos la introducció de la contractació menor a l’RPC, us comuniquem que es pot 

fer una càrrega massiva d’aquests contractes menors a través d’un fitxer Excel (adjunt) per tal 

de facilitar la inclusió de tots els contractes d’aquest tipus en el Registre. Aquest fitxer es pot 

alimentar manualment o bé des d’un aplicatiu propi. Adjuntem, també, les instruccions 

d’emplenament d’aquest formulari. 

Addicionalment, us recordem que amb la tramesa de dades a l’RPC es dóna compliment a les 

previsions de l’article 29 del TRLCSP, ja que des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva 

de Contractació Administrativa es tramet, mensualment per mitjans electrònics, a la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya la informació contractual que preveu aquest article. 

http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-contractacio-registre-public-de-contractes
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D’altra banda es trameten anualment, les dades de l’RPC al Registro Público de Contratos en 

compliment de l’article 333 del TRLCSP.  

Així mateix, amb la comunicació de les dades a l’RPC es dóna compliment també a les 

previsions de la Llei  19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern i  l’ORDRE ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el 

funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de 

Catalunya, atès que la informació de l’RPC és accessible des del Portal de Transparència de la 

Generalitat de Catalunya durant un període de 5 anys. 

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca 

Justament pel caràcter públic de les dades de l’RPC a què s’ha fet referència, cal tenir en 

compte que en la informació de l’objecte dels contractes, l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, ha dictaminat1 que no es poden difondre dades personals entenent com a tal, fins i 

tot, la mera inclusió de inicials exclusivament. En aquest sentit, es recomana que, en primer 

lloc, es faci una revisió dels contractes ja informats al Registre i en el cas que es detecti que els 

objectes contractuals incorporen alguna dada de caràcter personal, es faci una petició 

motivada del canvi, mitjançant un escrit signat pel vostre òrgan de contractació, adreçat al 

President de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. En segon lloc, cal tenir en 

compte aquesta indicació per a la informació a l’RPC dels objectes contractuals futurs. 

Aprofitem per recordar-vos que corresponen al Consorci AOC les tasques de suport en la 

tramesa de la informació contractual de les entitats locals a l’RPC, en virtut del Conveni que 

aquest Consorci i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en exercici de les 

competències que tenen atribuïdes, han formalitzat en aquesta matèria.  El passat dia 3 de 

novembre de 2015 es va fer una jornada de presentació del Registre Públic de Contractes 

adreçada a les entitats locals que tenia per objecte informar, difondre i sensibilitzar les 

administracions locals de Catalunya i els ens que integren el seu sector públic de la idoneïtat 

del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya com a instrument per donar 

compliment a les previsions derivades del marc legal vigent en matèria de comunicació de 

dades contractuals i de transparència en la contractació pública. Podeu trobar la informació 

d’aquesta jornada al link següent: 

http://eapc.gencat.cat/ca/biblioteca/documents-de-jornades-de-leapc/Juridica/jornada-sobre-

el-registre-public-de-contractes-al-mon-local-funcions-i-obligacions/ 

                                                           
1
 Dictamen en relació amb la consulta formulada pel Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 

Exteriors i Transparència sobre la difusió de dades personals incloses en l’objecte d’alguns contractes 
inscrits al Registre Públic de Contractes  

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca
http://eapc.gencat.cat/ca/biblioteca/documents-de-jornades-de-leapc/Juridica/jornada-sobre-el-registre-public-de-contractes-al-mon-local-funcions-i-obligacions/
http://eapc.gencat.cat/ca/biblioteca/documents-de-jornades-de-leapc/Juridica/jornada-sobre-el-registre-public-de-contractes-al-mon-local-funcions-i-obligacions/
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D’altra banda us comuniquem que el número de telèfon i l’adreça de correu electrònic on 
s’atendran les incidències informàtiques relacionades amb l’RPC, seran les següents:  
 

1. Per telèfon: 902 88 44 88 (codi 31). 
2. Per e-mail: sau.tic@gencat.cat, on a l’assumpte del correu electrònic s’ha d’especificar: 

“incidència aplicatiu RPC”. 
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