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AJUNTAMENTS I EMPRESES MUNICIPALS CONTRACTEN SERVEIS, ADQUIREIXEN BÉNS I LICITEN OBRES 
PER ASSEGURAR LA MÀXIMA QUALITAT DE VIDA DE LA CIUTADANIA. NOMÉS A LA CIUTAT DE BARCELO-
NA, AQUESTS CONTRACTES SUPOSEN UNA DESPESA DE MÉS DE 1.100 MILIONS D’EUROS L’ANY I GENE-
REN MÉS DE 50.000 CONTRACTES.

Des de PIMEC, amb la col·laboració d’ens públics implicats, com l’Ajuntament de Barcelona, volem fomentar la 
participació de la pime als contractes del sector públic, i per això facilitem i millorem el dit accés a través dels 
serveis que oferim a les pimes de tot Catalunya.

La nova llei de contractes del sector públic comporta alguns canvis que, a partir del 9 de setembre de 2018, 
obliguen les empreses a disposar de signatura electrònica, a estar inscrites a registres electrònics, o a gestio-
nar factures electròniques, entre d’altres.
El servei d’accés a la contractació pública inclou aspectes com: 

• Certificats digitals per a la inscripció als registres electrònics –veure següents–: cal tenir signatura electròni-
ca i, per tant, identitat digital.

• Per a contractistes: servei de descàrrega i gestió de les factures electròniques rebudes a través de FACeB2B. 
Inclou suport a la inscripció i acompanyament per a operar al Registre Electrònic Únic d’Identificació d’Òrgans 
(portal faceb2b) del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

• Per a subcontractats: servei de creació i enviament, a través del FACeB2B, de factures electròniques en for-
mat facturae, de les empreses subcontractades per a obra o subministraments per part dels contractistes.

• Inscripció i acompanyament en els registres electrònics de contractació pública (RELI i ROLECE).

• Acompanyament per a la classificació empresarial.  
• Assessorament, coordinació i tràmit de procediments administratius, en la presentació d’ofertes a licitacions 

públiques. 

• Presentació de recursos especials, administratius i altres.

Aprofita aquesta oportunitat i trenca les barreres per accedir a la contractació pública. T’hi ajudem!
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