
 

 

 

 

Nota informativa relativa la disposició transitòria del DECRET LLEI 26/2020, 

de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 

administrativa. 
 

En data 24 de juny de 2020, s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de 

mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. 

 

Pel que fa a la contractació pública cal tenir en compte l’establert a la Disposició transitòria de la 

norma , que estableix el següent: 

 

Disposició transitòria 

1. Les disposicions contingudes al capítol 1 i a l'apartat 1 de la disposició addicional 

primera d'aquest Decret llei, mantindran la seva vigència fins que es mantingui activat el 

pla d'actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles 

emergents amb potencial alt risc. 

2. L'adopció de mesures de caràcter urgent adreçades a la protecció de persones 

derivades del Pla d'actuació PROCICAT i mentre aquest estigui vigent pels òrgans del 

Departament de Salut i de les entitats adscrites perfer front a la Covid-19, podrà justificar 

l'ús del procediment d'emergència previst a l'article 120 de la Llei9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic. 

D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, en els contractes que celebri el 

Departament de Salut i les seves entitats adscrites fent ús del procediment d'emergència, 

caldrà justificar a l'expedient que no es pot assolir la finalitat perseguida fent ús d'un altre 

procediment contractual 

3. La resta de disposicions contingudes en aquest Decret llei seran vigents fins el 30 de 

setembre de 2020. 

 

En aquest sentit, el present Decret Llei habilita al Departament de Salut i a les seves entitats 

adscrites a seguir fent ús del procediment d’emergència, sempre hi quant es pugui justificar, fent-

ho constar a l’expedient, que les finalitats perseguides no es poden cobrir amb la utilització de 

qualsevol dels altres procediments de contractació regulats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic.  

 

Segons estableix el Decret Llei, la possibilitat d’utilització del procediment d’emergència va 

lligada amb a la vigència del Pla d’actuació PROCICAT.  

 

Servei Agregat de Contractacions Administratives 

       


