Us informem que avui també s’ha publicat, en el BOE, el Reial Decret 465/2020, de 17 de
març, pel que es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19.
Pel que fa a la contractació pública, és important la nova redacció de l’apartat quatre, que
modifica l’apartat 4rt de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020.
A continuació us exposem la comparativa entre els redactats:
Redactat establert al Reial Decret 463:
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace
referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.
Redactat establert en el Reial Decret 465 ( subratllant la part que entenem important:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del
presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.»
En aquest sentit, si bé amb el Reial Decret 463/2020 només es podia continuar amb la tramitació
d’aquells expedients que estiguessin estretament vinculats amb el COVID-19, la nova redacció
avala a continuar amb la tramitació d’expedients que siguin indispensables, no només per fer
front a la situació del COVID-19 sinó que siguin necessaris per protegir l’interès general o pel
funcionament dels serveis bàsics.
Per tant, en tant que els serveis sanitaris son serveis bàsics i poden anar lligats a l’interès general,
entenem que aquesta nova redacció possibilita seguir amb la tramitació de molts dels
expedients. No obstant, cal tenir en compte que és imprescindible un informe tècnic que avali
la decisió.
Vist aquest nou redactat, a continuació us exposem el que entenem que es pot fer en funció de
la situació i del publicat fins a data d’avui.
 Expedients que tinguem incoats (que no vol dir publicats): podem continuar
amb la tramitació si és per fer front al covid19, per interès general i per
funcionament bàsic dels serveis: necessitaríem un informe justificant.
 Expedients que no tinguem incoats i que no siguin per fer front a la situació
del COVID-19, ni a l’interès general o funcionament bàsic dels serveis : no
iniciar-los i, en tot cas, optar per la pròrroga forçosa de l’expedient que està
en curs o que ja ha finalitzat.
 Expedients no incoats i que siguin per fer front al COVID-19: tramitació
d’emergència.

 Expedients no incoats i que no siguin per fer front al COVID-19 però siguin
necessaris per a l’interès general o serveis bàsics: possibilitat d’iniciar la
tramitació d’aquests expedients.
A falta d’interpretacions i entenent que tots estem en una situació de dificultats sobre quines
són les mesures que hem d’adoptar per a cada expedient que tenim en tramitació o pendent
d’iniciar, considerem que ens podem remetre a les excepcions de la regla de suspensió dels
contractes en execució, regulada al Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i que son les següents:
 Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d’un altre
tipus, vinculat a la crisis sanitària provocada pel COVID-19.
 Contractes de serveis de seguretat, neteja, o manteniment de sistemes
informàtics.
 Contractes de serveis o subministrament necessàries per garantir el transport
i mobilitat i d’infraestructures i serveis de transport.
 Contractes adjudicats per entitats públiques que cotitzin en mercats oficials
i no obtinguin ingressos dels pressupostos generals de l’estat.
Per tant, si alguna entitat ha d’iniciar algun expedient que vagi lligat a una de les situacions
enumerades al paràgraf anterior, aquesta hauria d’elaborar un informe justificant la necessitats
de tramitar l’expedient, podent incoar-lo, publicar-lo i tramitar-lo.
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