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Núm. d’expedient 0242_0242/2020 -2309   
Departament ALCALDIA

 INFORME DE SECRETARIA NÚM.   25  /20

 ASSUMPTE: Efectes sobre els expedients de contractació en tramitació i els 
contractes en execució de les mesures adoptades pel Govern i altres entitats del 
sector públic en els contractes públics vigents.

Vista la declaració d´estat d´alarma decretada pel govern per Reial Decet 463/2020, de 
14 de març, i en compliment del que s'estableix en la disposició addicional tercera.8 de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 128/2028, de 16 de març, 
mitjançant el qual es regula el règim jurídic del funcionaris d´administració local amb 
habilitació de caràcter general i altra legislació concordant, emeto el següent informe.

I

ANTECEDENTS

Primer.-  La situació d'emergència generada per l'evolució de coronavirus COVID-19 
(SARS-*CoV-2), ha portat al Govern a decretar l'estat d'EMERGÈNCIA pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Segon.- L´Ajuntament de Cubelles va dictar Decret d´Alcaldia núm. 203/2020, de 15 de 
març d´establiment de serveis mínims, i altres mesures d´organització interna .

Tercer.- El 17 de març el Govern ha dictat un nou Reial decret llei de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Aquest nou 
Reial decret estableix una sèrie de mesures per a evitar els efectes negatius sobre 
l'ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió de contractes públics, 
tractant d'evitar la resolució de contractes públics per part de totes les entitats que 
integren el sector públic i que les mesures adoptades per les diferents Administracions 
tinguin un impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu. Aquestes 
mesures suposen en general una modificació expressa de l'article 208 de la LCSP i una 
alteració de la doctrina sobre reequilibri econòmic de les concessions.

Quart.-  L'aplicació concreta d'aquestes mesures haurà de ser objecte d'anàlisi i decisió 
en cada contracte. No obstant això, es realcen en aquest informe una sèrie de 
consideracions per a orientar l'aplicació individualitzada de les mesures del Govern a 
cada contracte.
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II

LEGISLACIO APLICABLE

Primer.- a legislació aplicable al present informe està continguda, bàsicament, a les 
següents normes:

 Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.Reial decret 463/2020, de 
14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 
17 de març.

 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, modificat pel DL 8/2020, de 17 
de març.

 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.

 Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.

 Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
 Directiva 2014/24, del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General 

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP).
 Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials.
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. (LBRL).
 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de 

la Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local (TRRL).
 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPAC).
 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJ).
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Segon.- EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ EN TRAMITACIÓ I NOUS 
CONTRACTES

Per als contractes en tramitació o pendents d'iniciar la normativa especial dictada per 
l'Estat conté dues mesures d'aplicació directa:

2.1. Contractes d´emergència per a situacions derivades del COVID-19.

- El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-1, preveu en el seu article 16 la 
tramitació pel procediment de contractació d'emergència “de tots els contractes 
que hagin de celebrar-se per l'Administració General de l'Estat o els seus 
organismes públics i entitats de Dret públic per a atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres 
per a fer front al COVID-19”. 

Això suposa, d'acord amb l'article 120 de la LCSP, que els òrgans de contractació 
estatals podran actuar de manera immediata sense subjecció als requisits formals 
establerts en la Llei. Per a aquestes contractacions directes, el deslliurament de fons 
es realitzarà “a justificar”, disposa l'apartat 3 del citat article 16 del DRL 7/2020. 

Aquest article ha estat modificat per la disposició addicional 6a del RDL 8/2020, de 
17 de març, que permet, si fos necessari, realitzar abonaments a compte al 
contractista per actuacions preparatòries dels contractes sense necessitat de 
constitució de garantia, deixant constància en l'expedient de la decisió adoptada 

El fet que aquest RDL circumscrigui aquesta possibilitat a l'Administració General de 
l'Estat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic, no impedeix que aquest 
procediment pugui utilitzar-se per la resta de poders adjudicadors per a alguna 
contractació en concret en la qual resulti imprescindible “actuar de manera 
immediata” a conseqüència d'aquesta situació, perquè el legislador ha considerat 
que es tracta d'una situació que suposa un “greu perill”, requisit que exigeix l'article 
120 de la LCSP per a la realització de contractacions d'emergència. 

D'acord amb aquest precepte, només podrà ordenar-se l'execució de l'estrictament 
necessari per a satisfer la necessitat sobrevinguda a conseqüència del coronavirus 
(per exemple, la compra d´equips de protecció per a determinats treballadors). 

Per a aplicar aquesta tramitació a l'Ajuntament, el més convenient seria un acord de 
l'Alcaldia en termes amplis i similars als de l'article 16 del RDL, a la vista de la seva 
competència recollida en l'article 21.1.h) LBRL. 

La declaració d'emergència abastaria les necessitats d'immediata atenció per part 
de la Corporació derivades de la protecció de les persones i altres mesures 
adoptades per l'òrgan competent en matèria de contractació, per a fer front al 
COVID-19.
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Codi Segur de Validació a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

C
ar

m
e 

L
ó

p
ez

-F
el

iu
 i 

F
o

n
t

25
/0

3/
20

20
S

ec
re

ta
ri

/a
 G

en
er

al

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 4 de 18

Cada òrgan de contractació podrà adoptar el corresponent acord que determini 
l'emergència de les contractacions necessàries i les prestacions concretes que se 
subjecten a aquesta adquisició sense requisits formals.

2.2. Suspensió de terminis.

2.2.1. Suspensió.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, regula 
en la seva disposició addicional tercera la suspensió de terminis administratius per 
a tot el sector públic definit en la LPA 39/2015:

“Se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels 
procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es 
reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, 
en el seu cas, les pròrrogues d'aquest”. 

 2.2.2. Possibilitat de continuar el procediment.

Permet l'apartat 3 d'aquesta addicional que, sense perjudici d'aquesta suspensió 
general, l'òrgan competent pugui acordar, mitjançant resolució motivada, la 
continuació del procediment  per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de 
l'interessat. 

Per tant, si ens trobem davant aquet cas, caldrà fer una resolució justificant aquesta 
circumstància i donar tràmit d´audiència a l´interessat perquè manifesti la seva 
conformitat.

També podrà acordar l`òrgan competent la no suspensió de terminis si l'interessat 
expressament així ho sol·licita. 

 I la nova redacció de l'apartat 4 donada pel RD 465/2020, permet acordar 
motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que vinguin 
referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o 
que siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al 
funcionament bàsic dels serveis.

2.2.3. Excepció a la suspensió de terminis. 

Tanmateix, els nous apartats 5 i 6 disposen que la suspensió dels termes i la 
interrupció dels terminis no serà aplicable als procediments administratius en els 
àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social ni als terminis 
tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per 
a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. 

Caldrà estar al que determini la Tresorera en cada cas.

2.2.4. Terminis de prescripció i caducitat.

La Disposició addicional quarta preveu, així mateix, la suspensió dels terminis de 
prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets durant el termini de vigència de 
l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s'adoptessin. 
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2.2.5. Pel que fa als contractes.

L'Advocacia de l'Estat ha precisat en un informe hermenèutic del dia 16 de març que, 
“atesa una interpretació literal, sistemàtica i finalista de la norma, cal entendre que 
es produeix una suspensió automàtica de tots els procediments que tramitin les 
entitats del sector públic, i això sense distinció de subjectes ni de procediments” . En 
aquest informe fa expressa referència a la seva aplicació a tots els procediments 
administratius subjectes a la LCSP.

Això suposa, en relació als contractes, que queden en suspens els expedients de 
contractació en general en els termes següents:

a) Queden en suspens els contractes en tramitació, qualsevol que la hi fase 
en la qual es trobin: petició d'informes, presentació d'ofertes, celebració de 
taules, justificació d'ofertes anormalment baixa, aportació de documents, 
formalització, comprovació de replanteig, comunicació a l'autoritat laboral de 
l'obertura de centres de treball.
En els contractes que estiguin en termini de presentació d'ofertes, ha de 
publicar-se un anunci en la PCSP informant expressament de la interrupció 
dels terminis i indicant que es publicarà igualment un nou anunci de 
reobertura del termini per a presentar les ofertes.

La PCSP ha publicat unes normes en el seu web el dia 16 de març, 
recomanant que anul·lin l'anunci de plecs en aquells procediments de 
contractes no SARA que es trobin en termini de presentació d'ofertes, i en 
els contractes SARA, anul·lar l'anunci de licitació tant en la PCSP com en el 
DOUE. La represa dels procediments que es trobin en termini de presentació 
d'ofertes suposarà, en els casos en què mediï convocatòria de licitació, la 
publicació de nou dels anuncis de licitació i de plecs, segons indica la PCSP. 
Aquest criteri és contrari al que va assenyalar l'Advocacia de l'Estat en el citat 
informe de 16 de març, però sembla més prudent seguir el criteri de la PCSP, 
perquè d'aquesta manera resulta més clara la situació per a tots els 
potencials licitadors. 

b) Podrà continuar-se amb la tramitació d'aquells contractes l'adjudicació 
dels quals ja s'hagi acordat o estigui tot disposat per a això, si l'execució 
material de les seves prestacions s'estima necessària i és possible dur-les a 
terme en l'actual situació, sempre que l'empresari proposat com a 
adjudicatari mostri la seva conformitat.
Cal tenir en compte que la declaració de l'estat d'alarma no suposa el 
tancament de la majoria de centres de treball, tractant que es continuï amb 
l'activitat laboral quan això es possible, adoptant sempre les precaucions 
indicades per les autoritats sanitàries per a evitar contagis.

c) En tot cas es podrà acordar motivadament la continuació dels 
procediments en aquells contractes referits a prestacions estretament 
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin 
indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament 
bàsic dels serveis. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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En aquests casos, atès que es tracta d'una facultat que el RD 465/2020 
concedeix a les entitats del sector públic, no és necessari l'anuència dels 
interessats, però sí que entenem ha de notificar-se'ls la continuació del 
procediment.

Però resulta convenient, quan es decideixi continuar amb un procediment de 
licitació que sigui imprescindible tractar d'adjudicar en aquests moments, 
publicar els acords de ‘no suspensió’, punt aquest en el qual coincideixen les 
recomanacions de la PCSP i de l'Advocacia de l'Estat.

En tot cas, potser no té molta utilitat si s'interposa un recurs administratiu 
especial i el Tribunal corresponent no va resoldre, com ha indicat ja algun 
d'aquests òrgans, perquè la suspensió de procediments afecta també als 
recursos contractuals (Nota de l'Òrgan Administratiu de Recursos 
Contractuals d'Euskadi, de 16 de març de 2020). 

d) Es podrà acordar també expressament la renúncia a la celebració dels 
contractes no adjudicats, quan raons d'interès públic justifiquin la necessitat 
o impossibilitat d'executar un contracte en aquests moments, realitzant-se en 
el seu cas una nova licitació quan les circumstàncies ho permetin (art. 152.3 
LCSP).

e)
Tercer.- CONTRACTES EN EXECUCIÓ.

Per als contractes en execució, el RDL 8/2020, de 17 de març, conté en el seu article 
34 mesures específiques en relació a la suspensió i ampliació del termini d'execució en 
els contractes administratius típics d'obres, serveis, subministraments i concessions 
d'obres i serveis. Aquestes disposicions, especialment el règim de suspensió, poden ser 
modificades pel Ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat 
competent designada en l'article 4 del Reial decret 463/2020 (art. 34.6. final).

Les mesures que disciplina el RDL 8/2020 no afecten a tots els contractes ni esgoten 
les possibilitats d'actuació dels òrgans de contractació per a fer front a l'efecte de l'estat 
d'emergència derivat de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Podrien plantejar-
se actuacions concretes, adequadament motivades, en les quals s'adoptin 
solucions que s'estimin més apropiades en alguns contractes, sotmeses al règim 
general de la Llei de contractes i no expressament a les regles excepcionals del 
RDL 8/2020.

D'acord amb l'apartat 5 de l'article 34 del referit RDL 8/2020, les mesures que contempla 
són aplicables als contractes que celebrin les entitats del sector públic en els sectors de 
l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, subjectes a la Llei 31/2007, de 30 
d'octubre o al Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, que substitueix a aquesta Llei. I 
no s'aplicaran a determinats contractes que relaciona en el punt 6 de l'article 34: 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra índole, 
l'objecte de la qual estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19. 

b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes 
informàtic.

c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per a 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.

En l'actual situació derivada de la crisi sanitària, les prestacions contractades poden 
sofrir diferents incidències, principalment:

- necessitat de garantir l'execució de determinades prestacions o ampliar-les, per 
a atendre millor els serveis públics essencials que presta l'Ajuntament i aquells 
que reben ciutadans més vulnerables davant aquesta situació

- impossibilitat o dificultat material d'execució en aquests moments en les 
condicions contractades (gestió d'escoles infantils o de música; cursos de 
formació o d'activitats per a veïns, per exemple); 

- disminució important de la necessitat prevista en el contracte (neteja de col·legis; 
manteniment d'edificis, instal·lacions i equips sense tot just utilització; 
consergeria i control d'accessos; reprografia; etc.).

- descens fort de la demanda d'usuaris (usuaris del servei de transport urbà de 
viatgers...)   

Davant a aquestes situacions, haurà d'adoptar-se en cada cas la decisió que 
s'estimi més adequada per a garantir l'interès públic. Com s'ha apuntat, l'RDL 
8/2020, de 17 de març no esgota les possibilitats d'actuació que correspon adoptar 
individualment als òrgans de contractació, que poden ser almenys alguna de les 
següents:

A. Continuació de l'execució d'aquells contractes l'execució dels quals no es 
vegi impedida per les mesures derivades de la lluita contra el coronavirus, 
especialment els essencials per a la vida social. Aquesta ha de ser la regla general, 
atès l'objecte general de tractar de minimitzar l'impacte en l'economia de la crisi 
generada pel coronavirus. 

B. Modificació dels contractes. Bé per a reduir les seves prestacions, alterar les 
dates d'execució i també per a incrementar els treballs que esdevinguin necessaris 
per a aplicar les mesures imposades necessàries per a limitar els efectes de la crisi 
sanitària.

C. Suspensió i/o ampliació del termini d'execució dels contractes, amb el règim 
especial que regula l'article 34 del RDL 8/2020 o amb el règim general del 208 de 
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la LCSP en aquells casos singulars no inclosos en els supòsits contemplats en l'RDL 
citat.

D. En les concessions, tant si escau la continuació de les mateixes com la seva 
suspensió temporal, restabliment de l'equilibri econòmic, amb el règim especial 
del RDL 8/2020 o el general de la LCSP, segons sigui procedent.

Quart.- CONTINUÏTAT DE L'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES. 

Aquells contractes l'execució dels quals pugui o hagi de continuar durant l'estat 
d'alarma acordat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, han de continuar 
prestant-se amb la normalitat que sigui possible, d'acord amb les indicacions 
concretes que puguin donar els responsables de cada contracte o els òrgans de 
contractació. 

Determinats serveis són especialment essencials i la seva prestació ha de garantir-se 
en tot cas: servei d'ajuda a domicili; recollida de residus sòlids urbans; prestacions 
relacionades amb la gestió del cicle integral de l'aigua; manteniment de determinades 
instal·lacions i serveis, com a centres sanitaris o la xarxa semafòrica o d'enllumenat 
públic, o els equips informàtics. En uns altres podran fer-se adaptacions de les 
prestacions habituals, com a neteges específiques o actuacions preventives especials. 

Aquesta ha de ser la regla general per a tractar de minimitzar les conseqüències 
econòmiques de la situació. Els adjudicataris hauran d'adoptar les mesures de prevenció 
imposades per les autoritats sanitàries, extremant les mesures de seguretat i salut 
laboral per als treballadors i usuaris.

El RDL 8/2020 assenyala en la seva exposició de motius que “la prioritat absoluta en 
matèria econòmica radica a protegir i donar suport al teixit productiu i social per a 
minimitzar l'impacte i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es 
produeixi al més aviat possible un rebot en l'activitat”. 

Totes les entitats del sector públic han de coadjuvar a aconseguir aquest objectiu i al fet 
que l'impacte econòmic i social d'aquesta crisi sanitària sigui el menor possible i durant 
el temps més limitat possible. 

A això ens compel·leixen els principis generals als quals està sotmesa l'actuació de totes 
les Administracions públiques i que han de regir les relacions entre aquestes, establerts 
en l'article 3.1 de la LRJ 40/2015; als efectes que ara ens interessen, especialment els 
següents: e) bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional; f) responsabilitat per la 
gestió pública; i) Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans a les finalitats 
institucionals; k) cooperació, col·laboració i coordinació entre les Administracions 
Públiques. I a això també ens ha de conduir el «principi de lleialtat institucional», que 
formula amb precisió l'article 9 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cinquè.- MODIFICACIÓ DE CONTRACTES.

Aquesta actuació no s´aborda de manera expressa pel RDL 8/2020. 
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La modificació dels contractes quan l'interès públic requereixi incrementar o 
reduir les prestacions contractades o variar la data d'execució de part d´aquestes 
és possible a l'empara de la previsió de l'article 205.2.b) de la LCSP: “circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del 
contracte”. 

Sembla evident que concorren en aquest cas aquestes circumstàncies i cap 
Administració diligent les podia preveure. Hauran de respectar-se els requisits que 
estableix a continuació el precepte legal: no alterar la naturalesa global del contracte; 
que l'alteració de la quantia del mateix no excedeixi, aïllada o conjuntament amb altres 
modificacions, del 50% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

Una modificació per a contractes en la situació indicada no serà com a regla general 
“substancial” en els termes de l'article 205.2.c) de la LCSP. Això sense perjudici de la 
valoració d'aquest i els altres requisits legals en cada contracte, a més de seguir, 
lògicament, la tramitació procedimental corresponent.

Sisè.- SUSPENSIÓ I AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DELS CONTRACTES

La suspensió de l'execució dels contractes es concep ara, a diferència de la normativa 
precedent, com una potestat de l'Administració en l'article 190 de la LCSP. L'article 34 
del RDL 8/2020 configura un règim especial de suspensió per a determinats contractes, 
amb unes indemnitzacions diferents a les que estableix l'article 208.2.a) de la LCSP; 
que expressament deroga per a aquests supòsits. No obstant això, aquesta derogació 
puntual de l'article 208 no ho és res més que per als supòsits concrets que especifica 
aquest RDL, per la qual cosa entenem que és possible aplicar-ho en casos i contractes 
diferents als que expressament disciplina el RDL 8/2020. 

Analitzem a continuació per separat tots dos règims:

6.1. Supòsits de suspensió excepcional i ampliació del termini d'execució regulat 
en el RDL 8/2020:

1. Contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva. 

Es regula aquest supòsit en l'apartat 1 de l'article 34 del RDL 8/2020. En contractes 
públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, vigents el dia 17 de 
març, l'execució del qual esdevingui impossible a conseqüència del COVID-19 o les 
mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a 
combatre'l, quedaran “automàticament suspesos” des que es produís la situació de fet 
que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació pugui reprendre's. 

S'entendrà que la prestació pot reprendre's quan, havent cessat les circumstàncies o 
mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notifiqués al contractista la 
fi de la suspensió. 

Malgrat que el precepte afirma expressament que la suspensió és automàtica, en realitat 
no és així a tenor del procediment que estableix a aquest efecte:
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1. El contractista haurà de dirigir una sol·licitud a l'òrgan de contractació en la qual 
reculli la següent informació: raons per les quals l'execució del contracte ha 
esdevingut impossible; personal, dependències, vehicles, maquinària, 
instal·lacions i equips adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els 
motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en un altre 
contracte. Les circumstàncies que es posin de manifest en la sol·licitud podran 
ser objecte de posterior comprovació. 

2. L'òrgan de contractació en el termini de cinc dies naturals ha d'apreciar o no 
la impossibilitat d'execució del contracte a conseqüència de la situació 
provocada per la crisi del coronavirus. Transcorregut el termini indicat sense 
notificar-se la resolució expressa al contractista, aquesta haurà d'entendre's 
desestimatòria.

3. Aquesta suspensió de contractes no constituirà en cap cas una causa de 
resolució d'aquests.

4. Si l'entitat adjudicadora determina la suspensió del contracte, haurà d'abonar al 
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant 
el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva 
realitat, efectivitat i quantia. Els danys i perjudicis pels quals el contractista podrà 
ser indemnitzat seran únicament els següents (sense que els sigui aplicable el 
que es disposa en l'art. 208.2.a) de la LCSP, ni el 220 del TRLCSP, als 
contractes als quals encara resulti d'aplicació): 

1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el 
contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 
a l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió. 

2n Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al 
període de suspensió del contracte. 

3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, 
adscrits directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista 
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres 
finalitats diferents durant la suspensió del contracte. 

4t Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes 
en el plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites 
pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del 
contracte. 

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha dictat Decret Llei 7/2020, de 17 de 
març, modificat pel Decret llei 7/2020, de 17 de març,  habilita ans ens locals a adoptar 
les mateixes mesures que la Generalitat.

 Respecte els centres educatius: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, 
gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, 
menjador escolar i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació 
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infantil i primària, Instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art 
i disseny, escoles d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació 
especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols 
propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors. 

 La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en el marc del que estableix 
l'article 208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà 
l'abonament al contractista, per part de l'Administració contractant, dels imports 
corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte, les 
despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les 
pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per obligació contractual, si 
escau, i de l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que 
s´haurien d'haver executat durant el període de la suspensió. 

Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de 
treball adscrits als esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb 
caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.

 L'abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de 
l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a 
cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals

A més, en aquells contractes públics de serveis i de subministraments de prestació 
successiva, quan al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou 
contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a conseqüència de la 
paralització dels procediments de contractació derivada del que es disposa en el Reial 
decret 463/2020, i no pogués formalitzar-se el corresponent nou contracte, podrà 
aplicar-se el que es preveu en l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la LCSP, amb 
independència de la data de publicació de la licitació de dit nou expedient (pròrroga per 
un màxim de 9 mesos)

2. Ampliació del termini d'execució dels contractes públics de serveis i de 
subministrament de prestació no successiva.

L'apartat 2 de l'article 34 del RDL 8/2020 regula l'ampliació del termini d'execució dels 
contractes públics de serveis i de subministrament diferents dels referits en l'apartat 1, 
vigents el dia 17 de març de 2020 i que no haguessin perdut la seva finalitat a 
conseqüència de la situació de fet creada pel coronavirus. 

Quan el contractista incorri en demora en el compliment dels terminis previstos en el 
contracte a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per a combatre'l, i 
ofereixi el compliment dels seus compromisos si se li amplia el termini inicial o la 
pròrroga en curs, l'òrgan de contractació li concedirà un termini addicional almenys 
igual al temps perdut, tret que el contractista demanés un altre menor. Es requereix 
per a això previ informe del responsable del contracte (s'entén així la referència del RDL 
al “Director d'obra del contracte”), on es determini que el retard no és per causa 
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imputable al contractista, sinó que s'ha produït a conseqüència del COVID-19. No 
procedirà la imposició de penalitats al contractista ni la resolució del contracte.

En aquests casos es reconeix als contractistes el dret a l'abonament de les despeses 
salarials addicionals en els quals efectivament haguessin incorregut a conseqüència 
del temps perdut amb motiu del COVID-19, fins a un límit màxim del 10 per 100 del preu 
inicial del contracte. Per a l'abonament d'aquesta indemnització cal la prèvia sol·licitud 
del contractista i l'acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i quantia d'aquestes 
despeses. 

3. Contractes d'obres.

L'article 34.3 del RDL 8/2020 dicten les següents normes especials per a la suspensió 
dels contractes d'obres vigents a data de 17 de març, que no haguessin perdut la seva 
finalitat a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures 
adoptades per l'Estat, i quan aquesta situació generi la impossibilitat de continuar 
l'execució del contracte:

1. el contractista podrà sol·licitar la suspensió del contracte des que es produís 
la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació 
pugui reprendre's. S'entendrà que la prestació pot reprendre's quan, havent 
cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de 
contractació notifiqués al contractista la fi de la suspensió.

2. el contractista haurà de presentar una sol·licitud a l'òrgan de contractació 
reflectint: les raons per les quals l'execució del contracte ha esdevingut 
impossible; el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les 
instal·lacions i els equips adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; 
i els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en 
un altre contracte.

3. l'òrgan de contractació disposa de cinc dies per a apreciar la impossibilitat 
d'execució del contracte. Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la 
resolució expressa al contractista, aquesta haurà d'entendre's desestimatòria.

4. el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de lliurament final 
d'aquelles obres que , d'acord amb el «programa de desenvolupament dels 
treballs o pla d'obra», estigués previst finalitzar la seva execució entre el 14 de 
març, data d'inici de l'estat d'alarma i durant el període que duri el mateix, i que, 
a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures 
adoptades per l'Estat, no pugui acabar en la data prevista, sempre que es 
comprometi al seu compliment en el termini ampliat.

5. a aquestes suspensions o ampliació del termini d'execució de contractes d'obres 
no li resulten d'aplicació el que es disposa en l'apartat 2.a) de l'article 208 
(conceptes indemnitzables), ni en l'article 239 (suposats de força major) de la 
LCSP (ni 220, ni 231 del TRRLCSP per als contractes en execució adjudicats 
conformement als mateixos). Acordada la suspensió, només seran 
indemnitzables els següents conceptes: 

- Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal 
adscrit a l'execució abans del 14 de març i continua adscrit quan es 
reprengui l'execució ordinària del contracte, durant el període de 
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suspensió, d'acord amb el conveni col·lectiu aplicable, incloent els 
conceptes següents: salari basi, complement per discapacitat; 
gratificacions extraordinàries retribució de vacances, o els seus 
conceptes equivalents (l'art. 34.3 del RDL 8/2020, detalla els preceptes 
que regulen aquests conceptes retributius)

- Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al 
període de suspensió del contracte. 

- Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips sempre que el contractista acrediti que aquests 
mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de 
l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior al cost de la 
resolució de tals contractes de lloguer o manteniment de maquinària, 
instal·lacions i equips. 

- Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes en el 
plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel 
contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

6.2. Suspensió de contractes en el règim de l'article 208 de la LCSP.

Si existís algun contracte en execució diferent als que regula l'article 34 del RDL 8/2020 
o en situació diferent a l'aquí abordada, podria en principi plantejar-se la suspensió 
aplicant el règim general que regula l'article 208 de la LCSP.

La legislació de contractes no contempla de manera expressa la suspensió parcial dels 
mateixos amb caràcter general, excepte, de manera indirecta, en el cas del contracte 
d'obres (art. 242.4 LCSP). Cal estar als plecs de clàusules administratives particulars, 
en el seu cas.

El procediment per a exercir aquesta potestat, a la vista del que s'estableix en els articles 
191 i 208 de la LCSP i les disposicions generals aplicables a tot procediment de 
contractació, seria el següent:

1. Inici del procediment, amb indicació del motiu que determina la suspensió del 
contracte, que no és un altre que la situació extraordinària creada per l'extensió 
del coronavirus COVID-19. Ha de precisar-se també l'abast total o parcial de la 
suspensió, les prestacions concretes a les quals afecta i en quina mesura; així 
com la data estimada d'aixecament de la suspensió, que en aquest cas es 
condicionarà a l'aixecament de les mesures extraordinàries imposades per l'estat 
d'excepció, la qual cosa es comunicarà expressament quan es produeixi o les 
decisions de les autoritats sanitàries facin possible la represa de les prestacions 
contractades. 

2. Sembla oportú precisar en aquest moment el possible abast indemnitzatori al 
contractista, d'acord amb les regles de l'article 208 de la LCSP. Sobre aquesta 
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qüestió, i en relació amb els treballadors del contractista, em pronunciaré més 
endavant.

3. Audiència al contractista. Haurà de ser per mitjans electrònics, tant per venir així 
ja imposat per la normativa de procediment administratiu, com per a evitar 
situacions de contacte personal. 

4. El termini d'audiència pot ser de 5 dies per aplicació de la tramitació d'urgència 
de l'expedient (art. 119 LCSP; art. 33 de la LPA 39/2015). Per a l'exercici 
d'aquesta potestat no es requereix en cap cas informe del consell d'Estat o òrgan 
autonòmic homòleg, segons es dedueix de l'article 191.3 de la LCSP.

5. Aixecament amb el contractista d'una acta recollint les circumstàncies que 
motiven la suspensió i la situació de fet de l'execució del contracte

L'acord de suspensió serà executiu des del mateix moment en què es dicti i notifiqui al 
contractista l'acord definitiu després de l'audiència (art. 191.4 de la LCSP). No obstant 
això, quan el tancament de les instal·lacions en les quals s'hagi d'executar el contracte 
es dugui a terme abans d'adoptar-se l'acord formal de suspensió, el contracte haurà 
d'entendre's suspès de facto per una actuació de l'Administració, la qual cosa ha de 
notificar-se formalment al contractista, amb independència que es continuï la tramitació 
del procediment de suspensió.

Les regles que estableix el punt 2 de l'article 208 de la LCSP per a l'abonament de danys 
i perjudicis al contractista, són les següents:

a) Es compensaran els danys la realitat dels quals, efectivitat i import s'acreditin, 
sense necessitat que en el PCAP s'estableixi expressament, pels següents 
conceptes: el manteniment de la garantia definitiva durant aquest període, 
indemnitzacions per suspensió o extinció de contractes de treball concertats per 
a aquest contracte (i ja vigents al temps d'iniciar-se la suspensió), salaris de 
personal que hagi de quedar adscrit al contracte, de manera necessària, durant 
la suspensió (personal de vigilància de l'obra, per exemple), lloguers o costos de 
manteniment de maquinària i equips, sempre que s'acrediti que no s'han pogut 
utilitzar en altres finalitats. Una manera senzilla de calcular aquest cost per a 
béns propis és l'amortització que correspongui del bé, atenent les seves 
característiques, a més, per als béns llogats, entenem que serà necessari 
acreditar que no han pogut rescindir-se els contractes sense penalització.

b) El 3% de les prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el 
període de suspensió, conforme al que es preveu en el contracte o programa de 
treball. No s'indemnitza el benefici industrial que estigués previst en el contracte.

c) Les despeses de pòlisses d'assegurança necessàries d'acord amb els plecs, 
prèvia justificació de la seva efectivitat i import.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a31d4f4e80a04cb883d411f1d64c3c55001

Url de validació https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

C
ar

m
e 

L
ó

p
ez

-F
el

iu
 i 

F
o

n
t

25
/0

3/
20

20
S

ec
re

ta
ri

/a
 G

en
er

al

https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp


Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 15 de 18

Només s'indemnitzaran períodes que es trobin documentats en l'acta de suspensió. Si 
l'Administració no cita al contractista, aquest pot sol·licitar-la, i si així i tot no es realitza, 
es prendrà com a data la de sol·licitud (SAN de 3 de novembre de 2011. STSJ Astúries 
de data 31 d'octubre de 2016, rec. 497/2015). El dret a reclamar el cobrament d'aquestes 
indemnitzacions prescriu en un any des que el contractista rep l'ordre de reprendre 
l'execució del contracte.
Setè.- Reequilibri econòmic en els contractes de concessió d'obres i de concessió 
de serveis en cas de suspensió d'aquests.

L'article 34.4 del RDL 8/2020 estableix un règim de compensació a les concessionàries 
que és molt diferent al règim general que estableix la LCSP i la doctrina legal 
consolidada, i molt més perjudicial per als interessos de les entitats concessionants.

La suspensió en les concessions tampoc és automàtica. L'òrgan de contractació, 
haurà d'acordar-la expressament quan, a instàncies del contractista, apreciï “la 
impossibilitat d'execució del contracte” a conseqüència del COVID-19 o les mesures 
adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a combatre'l. 

Aquesta decisió ha de ser molt sospesada, condicionada al fet que realment resulti 
“impossible” continuar amb l'execució del contracte, no sols, en principi, quan es 
produeixi un descens en la demanda del servei, si la continuïtat en la prestació és 
possible a la vista de les mesures de seguretat per a prevenir els contagis que han dictat 
les autoritats sanitàries.

En cas d'acordar la suspensió, el RDL 8/2020 estableix un règim de restabliment de 
l'equilibri econòmic singular, contrari a la regulació dels articles 270 i 290 de la LCSP i a 
la doctrina legal consolidada d'aquesta institució. La norma excepcional determina el 
següent:

 a. El reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua d'ingressos 
i l'increment dels costos suportats, entre els quals es consideraran les possibles   
despeses addicionals salarials que efectivament haguessin abonat, respecte als 
previstos en l'execució ordinària del contracte de concessió durant en el període de 
durada de la situació de fet creada pel COVID-19. Només es procedirà a aquesta 
compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i import 
pel contractista d'aquestes despeses.

b. El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es realitzarà, segons sigui 
procedent en cada cas, mitjançant l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim 
d'un 15 per 100 o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic del 
contracte. 

Per tant, la situació que es produeix en les concessions serà diferent segons la decisió 
que adopti l'òrgan de contractació:

- Si acorda suspendre expressament la concessió, per la impossibilitat de la seva 
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execució, s'haurà de restablir l'equilibri econòmic amb el règim singular que estableix 
l'article 34.4 del RDL 8/2020.

- Si decideix no suspendre la concessió, però les mesures adoptades en ocasió de la 
crisi provocada pel coronavirus, el manteniment de l'equilibri del contracte haurà de ser 
analitzat amb posterioritat, d'acord amb el règim general que regulen els articles 270.2 i 
290.4 de la LCSP i la doctrina legal sobre el reequilibri econòmic de les concessions, 
una vegada superada la situació i a la vista de tota l'evolució econòmica del contracte.

En els contractes de concessió demanial i altres contractes no concessionals, no s'aplica 
directament el principi de restabliment de l'equilibri econòmic i la possible aplicació de 
la clàusula civilista rebus sic stantibus es podria analitzar de manera molt excepcional 
seguint les exigències que marca el Consell d'Estat i la jurisprudència. 

Vuitè.- CONTRACTES MENORS.

Es planteja si és d´aplicació l´ampliació del termini d´execució o la pròrroga prevista a 
l´article 34 del RDL 8/2020 als contractes menors (quina durada no pot ser superior a 
un any ni ser objecte de pròrroga, segons l´article 29..8 de la LCSP).

En nota informativa del Ministeri de Justícia considera que les previsions de l´esmentat 
article SI són aplicables pels següents motius: 

- perquè l´article 34 no exclou dels seu àmbit d’aplicació als contractes menors.

- Perquè el RDL 8/2020 té el mateix rang legal que la LCSP, però constitueix 
norma singular o excepcional, en el context d´emergència sanitària, quina 
regulació ha de prevaldre sobre la regulació de l´article 118 de la LCSP.

-  Perquè la finalitat de l´article 34.2 del RDL 8/2020 (facilitar el compliment del 
contractista, afectat per la situació produïda pel COVID-19)  concorre també en 
els contactes menors.

Així, acreditat que l´endarreriment no és imputable al contractista sinó a la situació 
generada pel COVID-19, el precepte imposa ex lege, per raons d’interès general, la 
pròrroga o ampliació del termini d´execució, sense imposició de penalitats al contractista 
i sense possibilitat d’apreciar causa de resolució.

Novè.- ALTRES QÜESTIONS GENERALS.

El paràgraf final del punt 3 del RDL 8/2020 recull una regla que podria entendre's que 
només afecta al supòsit que regula aquest punt, el contractes d'obres, però 
expressament diu: 

“El reconeixement del dret a les indemnitzacions i al rescabalament de 
danys i perjudicis que es contempla en aquest article únicament tindrà 
lloc quan el contractista adjudicatari principal acrediti fefaentment que es 
compleixen les següents condicions”.
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Per tant, en tots els supòsits de suspensió de contractes i ampliació de terminis, 
el contractista només tindrà els drets compensatoris que contempla el Reial decret 
si acredita: 

   a. Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors 
que hagués contractat per a l'execució del contracte, estiguessin al corrent del 
compliment de les seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020

b.  Que el contractista principal estigués al corrent en el compliment de les 
seves obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors en els 
termes previstos en els articles 216 i 217 de la Llei

Encara que res diu sobre aquest tema la normativa estatal, cal plantejar, si la suspensió 
es prorroga més d'un mes, que es tramitin indemnitzacions de manera parcial amb 
caràcter mensual en els contractes de serveis i subministraments en els quals la 
prestació és continuada, per a tractar contribuir a reduir les dificultats de liquiditat que a 
les empreses els pugui generar aquesta situació i també per a evitar l'acumulació 
d'expedients d’indemnització quan s'aixequin les suspensions dels contractes, sense 
que els criteris d'abonament o la documentació a presentar hagin estat establerts i 
analitzats prèviament. 

S'hauria de tramitar en la primera quinzena de cada mes una proposta d'abonament, 
elaborada pel responsable del contracte a la vista de la documentació acreditativa que 
presentin les empreses, d'acord amb els conceptes indemnitzables reconeguts. Aquesta 
possibilitat d'abonaments parcials de l'import de la indemnització per suspensió hauria 
de reconèixer-se en l'acord inicial de suspensió.

III

CONCLUSIONS

Per tot l´exposat, es poden extreure les següents conclusions:

1. Es podrà declarar la tramitació emergència que regula l'article 120 de la LCSP 
per a la contractació de prestacions urgents per a atendre les necessitats 
derivades de la protecció de les persones i per a complir les mesures dictades 
per a fer front al COVID-19.

2. En relació als procediments de contractació en tramitació, es podrà recordar la 
seva continuïtat de manera expressa quan s'estimi necessari, amb notificació als 
contractistes afectats si es coneguessin. Quan s'opti per la suspensió dels 
procediments o el desistiment de la celebració, de publicarà tal acord en la PCSP 
i, en el seu cas, en el DOUE. Es podrà recordar també expressament la renúncia 
a la celebració dels contractes no adjudicats.
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3. Respecte als contractes en execució, s'analitzaran cas per cas, procurant en 
general la continuació d'aquests. Si la modificació resulta necessària, es podrà 
tramitar el corresponent expedient.

4. La suspensió i ampliació del termini d'execució dels contractes de serveis, 
subministraments, obres i concessió d'obres i serveis, no és automàtica. Es 
podrà recordar, a instàncies del contractista i prèvia acreditació per aquest de 
les circumstàncies que concorren i elements implicats en l'execució, en el termini 
de 5 dies. Les indemnitzacions en aquests casos seran les que estableix el RDL 
8/2020 i no les de l'article 208.2.a) de la LCSP. Haurà d'analitzar-se en cada 
sol·licitud la mesura més adequada a l'interès general, donant preferència a la 
continuació dels contractes sense suspensió i a la suspensió parcial enfront de 
la total.

5. En els contractes no recollits en el RDL 8/2020, es podrà, si escau, acordar la 
suspensió o ampliació del seu termini d'execució i, en el seu moment, el 
reequilibri econòmic, conformement als preceptes de la LCSP. 

6. Poden tramitar-se indemnitzacions per suspensió parcials amb caràcter mensual 
en els contractes de serveis i subministraments, a la vista de la documentació 
acreditativa que presentin les empreses, d'acord amb els conceptes 
indemnitzables reconeguts.

7. Els contractes menors poden ser objectes de pròrroga sense penalitats, en cas 
que la seva execució hagués estat afectada per la situació del COVID-19.

Aquest és criteri d’aquesta informant que es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat 
en dret; no obstant, la Corporació adoptarà els acords que consideri més oportuns.

Cubelles, a la data de la signatura electrònica. 
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