
 

 

 

 

Nota informativa relativa al Decret-Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten 

mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes e la 

pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.  

 

 

Avui s’ha publicat el Decret-Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, 

socials i administratives per pal·liar els efectes e la pandèmia generada per la COVID-19 i altres 

de complementàries . 

 

La disposició addicional cinquena recull noves previsions en matèria de contractació 

pública, i que resumim de la manera següent:  

 

- Possibilitat de tramitació urgent dels expedients ( obres, serveis i subministraments) que 

s’han vist interromputs o no s’han pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de 

l’estat d’alarma i que siguin necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públics 

essencials.  

 

Es considera que, especialment, s’han de tramitar per urgència els següents expedients: 

 

 

o Serveis de manteniment i obres de carreteres vies de transport per carretera, 

ferroviari i ports i altres vies. 

o Els de l’àmbit de la salut i sanitaris. 

o Els de serveis socials i d’atenció a les persones. 

o Tots aquells necessaris perquè responen a una necessitat inajornable 

o Tots aquells que s’hagi d’accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic.  

o Els relatius a projectes o propostes, que a causa de la situació d’emergència, 

s’han hagut de reorientar o modificar i calgui licitar de nou. 

 

- A efectes de tramitació i per tal de justificar la urgència, en l’anunci de licitació i en 

l’informe justificatiu caldrà fer referència a aquesta disposició (disposició cinquena Decret 

Llei 11/2020, de 7 d’abril) 

 

- Respecte els expedients ja iniciats i que s’hagin interromput per les mesures preses 

davant per la situació d’emergència, l’Òrgan de contractació podrà emetre un informe 

fent esment a la present DA, podent aplicar el procediment d’urgència pels tràmits que 

restin pendents, una vegada s’hagi aixecat l’estat d’alarma.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En aquest sentit, la interpretació que fem de la DA addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, 

de 7 d’abril és la següent: 

 

A) Expedients necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials: 

 

o Haver d’iniciar un nou expedient, el qual el podrem tramitar per urgència (article 

119 de la LCSP) 

 

o Aixecar la suspensió d’algun expedient que estava en tramitació podent aplicar 

la tramitació d’urgència en la resta de tràmits que restin pendents (reducció de 

terminis) 

 

B) Expedients no necessaris per garantir la continuïtat dels serveis públic essencials, que 

ja estaven en tramitació però que han quedat suspesos per la situació d’emergència 

sanitària: 

 

o Possibilitat d’aplicar la tramitació d’urgència pels tràmits pendents, una vegada 

aixecat l’estat d’alarma ( reducció de terminis) 

 

 

Servei Agregat de Contractacions Administratives 

       


