CIRCULAR_25
Actualitat jurídica (CONTRACTACIÓ)

Hem afegit la informació següent que s’ha publicat en els darrers dies:
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Informe sobre la suspensión de la
tramitación y del cómputo del plazo de interposición del recurso especial en materia de
contratación durante el estado de alarma en el caso de los contratos amparados por la
Disposición adicional 3ª.4 del Real Decreto 463/2020
De forma molt resumida, us informam que la Junta argumenta sobre que l’exempció de
suspensió d'aquests contractes essencials s’estengui també al procediment per a l'anàlisi de les
possibles irregularitats. Igualment, realitza una interpretació de la darrera normativa dictada en
l’àmbit de la contractació que pot ser d’utilitat en la matèria.
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Nota informativa relativa a la tramitación
de emergencia de los contratos por los que se instrumentan medidas de lucha contra el COVID19
La Junta Consultiva ha considerat convenient recordar la interpretació de les condicions que ha
de reunir la tramitació d’emergència amb la finalitat de prevenir que es puguin produir situacions
de mal ús o d'abús de aquesta figura jurídica de la contractació.
Abogacía del Estado. Informe consulta 07.04.2020 sobre la posibilidad de realizar abonos a
cuenta de las indemnizaciones de daños y perjuicios previstas en el artículo 34 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19
Es conclou que, atès que no hi ha habilitació normativa expressa, resulta improcedent
l'abonament a compte i durant el període de suspensió dels contractes a què es refereix l'article
34 del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de les indemnitzacions previstes en aquesta disposició
legal.
Abogacía del Estado. Informe-consulta 02.04.2020 relatiu als efectes de l’art. 34 del Real decret
llei 8/2020, sobre determinats contractes.
Es tracta d’un informe sobre una consulta relativa als contractes de serveis de prestació
successiva (per exemple, contractes de conservació de carreteres), altres contractes de serveis
(redacció projecte d’obra), contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis (autopistes
i autovies)
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco
de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19
S’exposen les opcions i flexibilitats, elecció de procediment, etc. a les quals poden recórrer els
poders adjudicadors en el marc de contractació pública de la UE per a l'adquisició de
subministraments, serveis i obres necessàries per a fer front a la crisi.
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