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Contractació pública
Afectació en la tramitació de recursos a causa del coronavirus
Mentre estigui vigent l’estat d’alarma i en aplicació, d’una banda, de la Instrucció 3/2020, de
13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus i, de l’altra, del Pla de
contingència del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el Tribunal de

Contractes del Sector Públic fa una sèrie d’aclariments en relació amb els canals de
comunicació que manté operatius en l’exercici de les seves funcions.
Com puc adreçar-me al Tribunal?
Només per canals telemàtics. Queda suspesa l’atenció presencial i la telefònica.
Adreça electrònica corporativa del Tribunal: tccsp@gencat.cat.
Puc presentar documentació relacionada amb un tràmit?
Sí. Podeu presentar la documentació relacionada amb els tràmits competència d’aquest
Tribunal mitjaçant els canals corporatius habituals.
Els terminis estan afectats?
Sí. Tots els terminis queden suspesos.
La suspensió afecta, per tant, la interposició i la tramitació del recurs especial o de les
reclamacions en l’àmbit dels sectors especials, en els termes establerts en l’esmentat Reial
decret 463/2020.
Les comunicacions per via telemàtica que, si escau, faci el Tribunal no obriran terminis
de resposta fins a l’aixecament de les mesures de suspensió.
Aleshores, puc iniciar un tràmit?
Sí. Totes les persones interessades que vulgueu iniciar un tràmit i que disposeu dels mitjans
per fer-ho podeu començar la tramitació al portal tramits.gencat.cat.
En tot cas, les comunicacions per via telemàtica que, si escau, faci el Tribunal no obriran
terminis de resposta ﬁns que no s’aixequin les mesures de suspensió i s’estableixin els
criteris d’aplicació a l’inici o continuació dels terminis suspesos o interromputs.

Tota la informació sobre el coronavirus actualitzada
Darreres mesures i efectes del coronavirus per temes
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/interposar-recurs/afectacio-tramitacio-coronavirus/index.html
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Avís legal: D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet

la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data
d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també
que no es contradigui amb una llicència específica.
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