
 
 

Els CPV 

Què són els codis CPV? 

La nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary) és un sistema d'identificació i 
categorització de totes les activitats econòmiques susceptibles de ser contractades mitjançant 
licitació o concurs públic a la Unió Europea. El seu ús és obligatori a la Unió Europea des de l'1 
de febrer de 2006. 

Per a què serveixen? 

El CPV estableix un sistema de classificació únic dels contractes públics, amb l'objectiu d'unificar 
les referències que els òrgans de contractació i les entitats adjudicadores fan servir per descriure 
l'objecte dels contractes. Per tant, la seva principal utilitat és la possibilitat d'identificar 
licitacions i adjudicacions en qualsevol país de la Unió Europea sense necessitat de traduccions. 

Com seleccionar un CPV? 

Per contribuir a la selecció correcta del CPV, hem elaborat una llista dels CPV i els hem organitzat 
en diverses pestanyes d'Excel per tal que es pugui identificar amb molta precisió el CPV, sempre 
que sigui possible de la categoria corresponent o en el seu defecte, la classe, la divisió o almenys 
el grup corresponent. 

Per tant, aquesta llista s'estructura en: 

• 45 divisions. S'identifiquen pels dos primer dígits. Per exemple: 33000000-0 - 
Equipaments i articles mèdics, farmacèutics i d'higiene personal. 

• 272 grups. S'identifiquen pels tres primer dígits. Per exemple: 33600000-6 - Productes 
farmacèutics. 

• 1002 classes. S'identifiquen pels quatre primer dígits. Per exemple: 33650000-1 - 
Antiinfecciosos generals per a ús sistèmic, vacunes, antineoplàsics i 
immunomoduladors. 

• 8135 categories. S'identifiquen pels cinc  primer dígits. Per exemple: 33651620-0 - 
Vacunes contra la diftèria i el tètanus. 

• La resta de dígits de la categoria aporten més precisió. Per exemple: 3651620-0 - 
Vacunes contra la diftèria i tètanus; 33651650-9 - Vacunes contra el tifus. 

Aquest fitxer conté les pestanyes següents: 

• La primera pestanya, en taronja, anomenada llista per filtrar, conté tots els CPV, que es 
poden filtrar per categories i classes segons el nom que busquem classificar, a fi de poder 
identificar l'objecte contractual amb precisió. 

• La segona pestanya, en groc, anomenada divisions, conté una llista de les 45 divisions, 
per identificar la jerarquia superior del nostre objecte contractual. 

• La tercera pestanya, en blau, anomenada divisions i grups, conté els grups que 
pertanyen a cada divisió, ordenats en columnes separades i amb els CPV. Aquesta 
pestanya serveix per identificar millor la divisió a la qual pertany el nostre objecte 
contractual, atès que a vegades el nom del grup no és suficient per aclarir la divisió 
troncal. 



 
• La resta de pestanyes (les 45 següents) corresponen a cadascuna de les 45 divisions. Es 

titulen amb els dos primers dígits del codi i una paraula o descripció identificativa, 
perquè el nom complet és molt llarg. Dins d'aquestes pestanyes hi ha les categories 
ordenades en funció de les classes i les divisions en què s'ordenen. Podeu filtrar pels 
noms de la columna que més us convingui (divisió, classe o categoria) amb la finalitat de 
trobar el CPV que aporti el màxim detall possible i sempre que sigui possible el 
corresponent a la categoria. 

 

Aquesta informació està extreta de: 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/eines/llista-codis-cpv/ 
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