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Comunicat en relació amb la publicació dels contractes subscrits mitjançant la 

tramitació d’emergència a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya 

 

D’acord amb l’article 5.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 

matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 

de transport públic i en matèria tributària i econòmica, l'adopció de qualsevol tipus de 

mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de les entitats locals 

situades dins l'àmbit territorial de Catalunya per fer front al COVID-19 justificarà la 

necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (en endavant, LCSP), que 

regula la tramitació d’emergència. 

 

Així, i d’acord amb l’establert a l’article 5.2 del mateix Decret llei 7/2020, aquesta 

tramitació s’aplicarà a tots els contractes que hagin de subscriure’s per l'Administració 

de la Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu 

sector públic i les entitats locals situades a l'àmbit territorial de Catalunya, per atendre 

les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel 

Govern o pels diferents departaments per fer front al COVID-191. 

 

La tramitació d’emergència regulada a l’article 120 de l’LCSP esmentat, constitueix, com 

és sabut, un règim excepcional que ve motivat per la immediatesa en la necessitat 

d’actuació i que comporta una excepció als principis rectors de la contractació pública, 

principalment als de publicitat i concurrència, en la mesura que l’òrgan de contractació, 

sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot ordenar l’execució del què 

sigui necessari o contractar lliurement el seu objecte, sense subjectar-se als requisits 

formals que estableix l’LCSP.  

 

Tanmateix, cal tenir en compte que l’LCSP no recull cap especificitat en relació amb la 

publicitat de la subscripció dels contractes tramitats per emergència, que s’ha de 

dur a terme en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació respectiu residenciat, 

en el cas de Catalunya, en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, i atesa l’excepció als principis rectors de la 

contractació pública en la fase de preparació, licitació i adjudicació que comporta la 

tramitació dels contractes per emergència, a la què ja s’ha al·ludit, convé assenyalar 

l’especial rellevància que pren en aquests casos la publicació d’aspectes tals com la 

justificació de la tramitació d’emergència, l’objecte del contracte, el preu d’adjudicació i 

la identitat de l’empresa contractista.2  

                                                           
1 Així ho estableix també, en l’àmbit estatal, l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, 

pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. 
 
2 La Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat al·ludeix a aquesta 
importància en la Nota informativa sobre la tramitació d’emergència dels contractes pels quals 
s’instrumenten mesures de lluita contra la COVID-19, en la qual assenyala també que “la LCSP 
no recoge, en cambio, especialidades para estos contratos en relación a la publicidad de los 
actos de adjudicación y formalización en el perfil de contratante del órgano de contratación 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/NOTA%20EMERGENCIA%20COVID-19%20F.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/NOTA%20EMERGENCIA%20COVID-19%20F.pdf
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Així mateix, i pel que fa al moment en què procedeix dur a terme dita publicació al 

perfil de contractant respectiu, convé recordar que es pot fer des del mateix moment en 

què s’hagi ordenat l’execució o s’hagi contractat lliurement el que sigui necessari i que, 

com és la regla general en contractació pública, la publicació de la informació de què es 

disposa s’ha d’efectuar al més aviat possible. Aquesta publicació primerenca permet, a 

més, fer un millor seguiment de les contractacions dutes a terme i emetre els informes 

corresponents. 

 

D’altra banda, cal assenyalar que la publicació a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya dels contractes subscrits 

mitjançant tramitació d’emergència requereix que s’indiqui, en introduir les dades del 

contracte en la pestanya de “Dades bàsiques”, el tipus de tramitació d’emergència. Així 

mateix, actualment i mentre no estigui disponible la nova versió de la Plataforma de 

Serveis de Contractació Pública –prevista per a finals d’aquest mes d’abril–, s’ha 

d’indicar en aquesta pestanya de “Dades bàsiques”, de manera obligatòria, tant el “tipus 

de procediment” com si “admet presentació electrònica”. Per aquest motiu, i com a 

solució temporal de contingència, es considera convenient que, respecte del 

procediment, es seleccioni “procediment negociat sense publicitat” i, respecte de 

l’admissió de presentació electrònica d’ofertes, es seleccioni “altres eines de tramitació 

electrònica” i s’indiqui, en el camp de text lliure, que es tracta d’un contracte subscrit 

amb tramitació d’emergència. Un cop estigui disponible la nova versió de l’eina –com 

s’ha dit, previsiblement la setmana vinent–, aquests dos camps deixaran de ser 

obligatoris. A més, la publicació s’efectua directament a la fase d’adjudicació de l’espai 

virtual de licitació del contracte, ometent les fases prèvies que no es corresponen amb 

aquesta tramitació. Com és sabut, aquesta fase consta dels apartats on es pot indicar 

la informació bàsica de l’expedient, les dades de l’empresa adjudicatària i el preu del 

contracte, així com de l’espai on annexar els documents generats en la contractació.  

 

Addicionalment, també cal recordar que l’Acord del Govern, de 12 de març de 2020, pel 

qual es declara d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el 

marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia SARS-CoV-2, preveu que en el termini de 

trenta dies es doni compte al Govern de la Generalitat de les resolucions adoptades en 

compliment d’aquest Acord.3 

  

En el cas que tingueu qualsevol dubte o requeriu algun aclariment addicional us podeu 

posar en contacte amb la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació de 

Catalunya, a través de la bústia jcca.eco@gencat.cat.  

 

 

Barcelona, 22 d’abril de 2020 

                                                           
respecto al régimen de publicidad previsto con carácter general por los artículos 151.1 y 154.1 
de la LCSP. La publicación en estos casos deberá limitarse, no obstante, a lo que resulte 
pertinente teniendo en cuenta que no existe un procedimiento previo con los trámites habituales”. 
 
3També en l’article 120.1.b de la LCSP es preveu –amb caràcter de normativa no bàsica– la 
comunicació al Consell de Ministres dels contractes subscrits en l’àmbit estatal tramitats 
d’emergència. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2020/2020_03_12/SIG20VEH0329.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2020/2020_03_12/SIG20VEH0329.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/2020/2020_03_12/SIG20VEH0329.pdf
mailto:jcca.eco@gencat.cat

