Contractació amb el sector públic
L’article 34 del Reial Decret-Llei 8/2020 preveu una sèrie de mesures en matèria de
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. En concret:
1. Els contractes de serveis i subministraments de prestació successiva
celebrats per entitats públiques que estiguessin vigents quan va entrar en vigor
del Reial Decret-Llei 8/2020, l’execució dels quals resulti impossible com a
conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les CCAA o
l’Administració local per combatre’l, quedaran automàticament suspesos des de que es
doni el fet que impedeix la seva realització i fins que la prestació pugui reprendre’s. La
prestació podrà reprendre’s quan l’òrgan de contractació notifiqui la fi de la suspensió
al contractista. Quan l’execució d’un contracte públic quedi suspès, l’entitat
adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts
per aquest durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació del
contractista. Els danys i perjudicis en qüestió poden ser:
a) Despeses salarials efectivament abonades pel contractista al personal adscrit al
contracte a data 14 de març de 2020 per l’execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
b) Despeses pel manteniment de la garantia definitiva relatives al període de
suspensió del contracte.
c) Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinaria,
instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, adscrits
directament a l’execució del contracte i sempre que el contractista acrediti que els
mateixos no poden ser utilitzats per finalitats diferents durant la suspensió del
contracte.
d) Despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el plec i
vinculades a l’objecte del contracte que hagin sigut subscrites pel contractista i estiguin
vigents en el moment de suspendre’s el contracte.
Així, l’òrgan de contractació, a instància del contractista, disposarà d’un termini de cinc
dies naturals per apreciar la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqüència
de la situació indicada i pronunciar-se al respecte.
La sol·licitud del contractista haurà d’incloure:
a) Les raons per les que l’execució del contracte resulta impossible.
b) El personal, les dependències, els vehicles, la maquinaria, les instal·lacions i els
equips adscrits a l’execució del contracte.
c) Els motius que impossibiliten la utilització dels mitjans citats en un altre contracte.
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Transcorreguts 5 dies de la sol·licitud sense rebre el contractista notificació de
resolució expressa, la mateixa s’entendrà desestimada.
2. En el cas dels contractes públics de serveis o subministraments de prestació
successiva, quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte
que garanteixi la continuïtat de la prestació com a conseqüència de la paralització dels
procediments de contractació i no podés formalitzar-se, podrà establir-se un termini
de duració del contracte públic superior al màxim legalment establert (5 anys).
3. La suspensió dels contractes del sector públic no constituirà causa de resolució
del mateix.
4. En els cas de contractes públics de serveis i subministraments vigents a l’entrada en
vigor del Reial Decret-Llei 8/2020 i no suspesos, quan el contractista incorri en
demora en el compliment dels terminis previstos en el contracte com a
conseqüència del COVID-19 haurà d’oferir i ofereixi el compliment dels seus
compromisos si se li amplia el termini inicial o la pròrroga en curs, l’òrgan de
contractació li ho concedirà, donant-li un termini que serà, com a mínim, igual al temps
perdut pel COVID-19, previ informe del Director d’obra del contracte. A més, el
contractista tindrà dret a l’abonament de les despeses salarials addicionals que
efectivament hagi hagut d’afrontar com a conseqüència del temps perdut per motiu del
COVID-19, amb un límit màxim del 10% del preu inicial del contracte.
5. En el cas dels contractes públics d’obra vigents en el moment d’entrada en vigor
del Reial Decret-Llei que no hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la
situació provocada pel COVID-19, el contractista podrà sol·licitar la suspensió del
mateix d’observar impossibilitat de continuar amb l’execució del contracte fins
que la prestació pugui reprendre’s. Això només serà d’aplicació quan l’òrgan de
contractació, a instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals, hagi
apreciat la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqüència del COVID-19.
La sol·licitud del contractista haurà d’incloure:
a) Les raons per les que l’execució del contracte resulta impossible.
b) El personal, les dependències, els vehicles, la maquinaria, les instal·lacions i els
equips adscrits a l’execució del contracte.
c) Els motius que impossibiliten la utilització dels mitjans citats en un altre contracte.
Transcorreguts cinc dies de la sol·licitud sense rebre el contractista notificació de
resolució expressa, la mateixa s’entendrà desestimada.
6. En els contractes públics de concessió d'obres i de concessió de serveis vigents en
el moment d’entrada en vigor del Reial Decret-Llei, donaran dret al concessionari al
restabliment de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons escaigui a cada
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cas, l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim de 15% o mitjançant la
modificació de les clàusules de contingut econòmic inclòs en el contracte.
A aquest efecte, caldrà que l'òrgan de contractació apreciï, a instància del
concessionari, l’impossibilitat d'executar el contracte, bé com a conseqüència de la
situació creada pel COVID-19, o bé com a conseqüències de les mesures adoptades
per les administracions públiques per combatre’l i pal·liar-ne els efectes.
Aquest reequilibri compensarà als concessionaris per la pèrdua d’ingressos i
l’increment de les despeses suportades. Només es procedirà a tal compensació prèvia
sol·licitud i acreditació de la realitat, efectivitat i import de tals despeses, per
part del contractista. Això només procedirà quan l’òrgan de contractació, a instància
del contractista, hagués apreciat l’impossibilitat d’executar el contracte.
7. Tot plegat no serà d’aplicació en cap dels següents tipus de contracte:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o manteniment de sistemes informàtics.
c) Contractes de serveis o subministraments necessaris per garantir la mobilitat i la
seguretat de les infraestructures i serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials
i no obtinguin ingressos dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Data de l’informe: 27 de març de 2020
Proveïdor: Daleph
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