
MESURES DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA COVID-19

GUIA RÀPIDA
(Actualitzada amb l’Acord de Govern, de 27 de març, de 

suspensió dels contractes d’obres, amb l'objectiu de reduir 

riscos de propagació del COVID-19)

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag20200327-suspensio-obres-covid19.pdf


SUSPENSIÓ D’EXECUCIÓ CENTRES EDUCATIUS

TIPUS

• Monitoratge o 
anàlegs 
escolarització 
compartida, 
traducció de 
llenguatge de 
signes, 
menjadors i 
transport 
escolar

• Neteja i 
seguretat

EFECTES

• Suspensió 
automàtica amb 
efectes de 14 
de març de 
2020

• Indemnització 
per danys i 
perjudicis 
efectivament 
soferts i 
despeses 
acreditades

TRAMITACIÓ

• Resolució del 
conseller 
d’Educació de 
continuïtat del 
pagament a 
compte 
indemnització

• Factura/es amb 
indicació que és a 
compte 
d’indemnització 

INDEMNITZACIÓ

• Despeses salarials, 
manteniment de 
garantia, lloguer o 
manteniment 
maquinària i 
d’assegurances (RDL 
8/2020). 

• Petició del 
contractista

• NOMÉS PER A NETEJA 
I SEGURETAT. A més 
3% del preu del 
contracte. (art. 208 
LCSP)

Article 1.1, 1.3, 1.4 Decret-Llei 7/2020 Modificat pel Decret-Llei 
8/2020
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SUSPENSIÓ D’EXECUCIÓ EQUIPAMENTS

TIPUS

• Serveis i 
subministramen
ts successius en 
edificis de la 
Generalitat com 
manteniment, 
consergeria, 
jardineria o 
altres.

• Neteja i 
Seguretat

EFECTES

• Des del 
moment 
d’impossibilitat 
material 
d’execució 

• Indemnització 
per danys i 
perjudicis 
efectivament 
soferts i 
despeses 
acreditades

TRAMITACIÓ

• Declaració de 
suspensió de 
l’òrgan de 
contractació 
d’ofici o a petició 
del contractista

• Acta de suspensió

• Abonament a 
compte 

• Factura/es amb 
indicació que és a 
compte 
d’indemnització 

INDEMNITZACIÓ

• Despeses salarials, 
manteniment de 
garantia, lloguer o 
manteniment 
maquinària i 
d’assegurances (RDL 
8/2020). 

• Petició del 
contractista

• NOMÉS PER A NETEJA 
I SEGURETAT. A més 
3% del preu del 
contracte. (art. 208 
LCSP)

EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE LA GENERALITAT I SECTOR PÚBLIC

Article 1.2, 1.3, 1.4 Decret-Llei 7/2020 Modificat pel Decret-Llei 8/2020
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PRESTACIONS PARCIALS 

L’òrgan de contractació pot reduir o adaptar 
prestacions

REDUCCIÓ: Suspensió parcial. En l’acta de suspensió d’execució es fa
constar les prestacions que es suspenen i les que es mantenen.
Indemnització per la part no executada

ADAPTACIÓ: Modificació de contracte no prevista per
causa de força major. Procediment de modificació per
emergència

En cas de suspensió total sempre es pot requerir el
contractista per executar actuacions puntuals
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EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE LA GENERALITAT I SECTOR PÚBLIC

Article 1.2, 1.5 Decret-Llei 7/2020 Modificat pel Decret-Llei 8/2020



SUSPENSIÓ D’EXECUCIÓ OBRES

Només a 
instància del 
contractista

Abonament a compte 
indemnització

• A partir de la declaració 
de suspensió

• No s’aixeca acta de 
suspensió 

• Import de la darrera 
certificació

INDEMNITZACIÓ

• Despeses salarials conveni 
general de la construcció

• Manteniment garantia

• Lloguers, manteniment 
equips i maquinària si no 
s’utilitzen en altres obres

• Assegurances

CONTRACTES D’OBRA DE LA GENERALITAT I SECTOR PÚBLIC

ARTICLE 6  Decret-Llei 7/2020 i 34.3 Real Decreto-Ley 8/2020
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NOMÉS SOL·LICITUDS FINS A 
27 DE MARÇ 2020



SUSPENSIÓ D’EXECUCIÓ OBRES

Suspensió 
AUTOMÀTICA
de tots els 
contractes  
d’obres amb 
efectes 
29/3/2020

Excepcions: 
Contractes 
d’emergència, 
bàsics o 
estratègics o 
necessaris per 
garantir les 
actuacions 
contra la 
pandèmia 
COVID-19

INDEMNITZACIÓ:

- Amb bestreta de 
l’article 6.3 Dll
7/2020 si contractista 
hi està d’acord

- Despeses de l’article 
208 LCSP o les que 
estableixi el plec

ACTA DE SUSPENSIÓ 
D’OFICI O 
CONTRACTISTA

- Estat de l’obra i 
personal adscrit

- L’obra no  ha perdut 
la seva finalitat

-Actuacions de 
manteniment i 
conceptes 
indemnitzables

CONTRACTES D’OBRA DE LA GENERALITAT I SECTOR PÚBLIC

ACORD DE GOVERN 54/2020, de 27 de març
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SUSPENSIÓ D’EXECUCIÓ ALTRES CONTRACTES

• Consellers i òrgans de Govern del Sector Públic

• Per suspendre execució en les mateixes condicions 
que els contractes de serveis i subministraments de 
tracte successiu d’equipaments

• Per garantir la tramitació de pagaments

HABILITACIÓ 
PER A ALTRES 
CONTRACTES

• Dret al restabliment de l’equilibri econòmic, amb 
ampliació de termini fins a un 15% o modificació de 
clàusules econòmiques

• El restabliment ha d’incloure despeses salarials afectades

• A sol·licitud del concessionari i acreditació dels danys

CONCESSIONS
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Article 1.6 i Disposició addicional 1a Dll 7/2020 i 34.4 RDL 8/2020



SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS NO SUCCESSIUS

• Resolució d’ofici del contracte per 
impossibilitat d’executar la prestació 
(art. 211 LCSP)

• Indemnització al contractista d’un 3% 
del preu del contracte

Impossibilitat de 
compliment

•A proposta del contractista

• Informe del responsable del contracte indicant que és 
per causa de mesures COVID-19

•No penalitats, no resolució del contracte. 

•Termini mínim al temps perdut. Indemnització 10% de 
les despeses salarials a petició del contractista

Ampliació del 
termini d’execució 

Art. 6.1 Decret-Llei 7/2020 modificat pel Decret-Llei 8/2020 i 34.2 Real Decreto Ley

8/2020
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PAGAMENT DE LES INDEMNITZACIONS A COMPTE

PERQUÈ?

• Per evitar expedients 
de regulació 
d’ocupació 

• OBLIGACIÓ DEL 
CONTRACTISTA DE 
COMUNICAR SI ESTÀ 
FENT ERO / ERTO. Si no 
comunica, penalitats

• Si el contractista fa ERO 
/ERTO s’atura el 
pagament 

QUAN?

• A partir de la suspensió
d’execució. En
educació des del 14 de
març. La resta des de
l’efectiva suspensió. En
obres cal la petició
prèvia del contractista

• Amb la mateixa
quantia i periodicitat
de facturació.

• Liquidació un cop
aixecada la suspensió

COM?

•Contra factura. El concepte 
de la factura ha de ser “a 
compte d’indemnització 
d’acord amb el Decret-Llei 
8/2020”

•El contractista igualment ha 
de fer la petició de danys i 
acreditar-los (art. 34 RDL 
8/20)

•En obres contra certificació, 
amb la periodicitat que 
correspongui. Import de la 
darrera certificació. NO CAL 
ACTA DE SUPENSIÓ
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Articles 1.3, 1.4 i 6.2 Decret-Llei 7/2020 (mo



SUSPENSIÓ D’EXECUCIÓ CONTRACTES ENS LOCALS

Serveis i subministraments 
de tracte successiu de 

centres educatius 

• Aplicació directa del Decret-Llei 
7/2020 modificat pel Decret-Llei 
8/2020

• Suspensió automàtica amb 
efectes des del dia 14 de març de 
2020

• Tipologia, efectes, tramitació i 
indemnització d’acord amb 
l’article 1.1 

Resta de contractes

• Els òrgans competents dels ens 
locals han de dictar les normes o 
actes administratius que 
corresponguin per a la suspensió de 
l’execució de la resta de contractes

• Les condicions de la suspensió, els 
efectes, el pagament de les 
indemnitzacions i la tramitació en 
els mateixos termes que estableix el 
Decret-Llei
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Article 1.1 i article 2 del Decret-Llei 7/2020 modificat pel DLL 8/2020



CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA

S’aplica a la Generalitat, 
sector públic i 

Administració Local

No cal fer declaració 
expressa d’emergència. 

Aplicació directa del 
Decret-Llei

Es tramita d’acord amb el 
que estableix l’article 

120 del la LCSP

Es pot aplicar la 
tramitació d’emergència 
per modificar contractes 

vigents per causa de 
força major
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Article 5 Decret-Llei 7/2020 i article 16 RDL 8/2020



SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DE TERMINIS I

• Ponderar la interrupció de terminis en base al RD 463/2020 (modificat RD 
465/2020)

• No aturar tràmits interns

• Minimitzar els efectes que pugui tenir la interrupció de tràmits per a les 
futures contractacions, un cop finalitzat l’estat d’emergència COVID-19

• Preservar el principi de llibertat d’accés a les licitacions i d’igualtat dels 
licitadors

• Preservar el dret a recurs especial en matèria de contractació dels 
interessats

• Tenir en compte la possibilitat de prorrogar contractes encara que no s’hagi 
iniciat el nou contracte, en base a l’article 24 LCSP i sense necessitat 
d’haver licitat amb antelació de 2 mesos. 

CRITERIS D’APLICACIÓ 
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Disposició Addicional 3a Real Decreto Ley 463/2020 modificat RDL 465/2020



SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DE TERMINIS II

• Resolució de l’òrgan de contractació motivada per necessitats 
d’ordenació o instrucció del procediment que aixequi la interrupció 
d’un termini concret (amb possibilitat d’ampliació). Sempre amb 
conformitat dels licitadors i/o del proposat adjudicatari,  
adjudicatari i/o del contractista.

• En els procediments de contractació derivats de les mesures de 
l’estat d’alarma. Afecta tots els procediments tramitats per 
emergència, però també pot afectar a procediments que, tot i no 
haver estat contractats específicament com a conseqüència de 
l’estat d’alarma, tinguin per objecte prestacions necessàries per fer 
front a la situació d’emergència derivada del COVID-19

EXCEPCIONS
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Disposició Addicional 3a Real Decreto Ley 463/2020 modificat RDL 465/2020



SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DE TERMINIS III

• Per interès general. Necessitat de ponderació entre l’interès 
públic de la pròpia contractació i l’afectació als interessos 
dels licitadors, adjudicataris i contractistes. Valorar el temps 
d’interrupció del termini en relació a la durada ordinària del 
propi termini interromput.

• Per al funcionament bàsic dels serveis. Es pot justificar per 
evitar la interrupció de l’activitat contractual, permetria la 
continuïtat dels procediments i tràmits interns o els vinculats 
a l’execució dels contractes que no estiguin suspesos.

EXCEPCIONS
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Disposició Addicional 3a Real Decreto Ley 463/2020 modificat RDL 465/2020



SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DE TERMINIS IV

RESOLUCIÓ AMB CONFORMITAT 
DE LICITADORS O CONTRACTISTA

• En contractes amb termini 
de presentació finalitzat 
abans de l’entrada en vigor 
del RDL 463: Anàlisi del 
DEUC, sol·licitud de 
documentació 
complementària, valoració 
d’ofertes i obertura de 
sobres (inclosa oferta).

VINCULATS A L’ESTAT D’ALARMA

•Tots els tràmits dels procediments 
d’emergència que estableix el DLL 7/2020 

•Tots els tràmits dels contractes ja iniciats 
encara que no es tramitin d’emergència, que 
tinguin objecte vinculat al COVID-19 (per 
exemple material mèdic encara que no sigui 
específic per al COVID 19 però necessari per al 
funcionament sanitari). En cas que estiguin 
subjectes a recurs especial, per preservar els 
drets dels licitadors, aturar formalització i fer 
tramitació d’emergència, si es possible amb 
l’adjudicatari o proposat adjudicatari, durant el 
temps imprescindible fins a la finalització de 
l’estat d’alarma.
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EXEMPLES



SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DE TERMINIS V

INDISPENSABLES PER A LA 
PROTECCIÓ DE L’INTERÈS GENERAL

• Tramitació, licitació, adjudicació i formalització, si 
escau dels contractes imprescindibles per 
preservar els drets dels ciutadans, per exemple, 
neteja viària, recollida de residus o manteniment 
d‘infraestructures que no estiguin inclosos en 
l’àmbit dels que es poden tramitar per 
emergència. 

• Valorar la durada dels terminis que s’interrompen: 
per exemple, publicar la licitació i mantenir la 
suspensió del termini de presentació d’ofertes, de 
moment durant la vigència de la pròrroga de 
l’estat d’alarma

• En els contractes subjectes a recurs especial, no 
aixecar la suspensió dels terminis de recurs.

INDISPENSABLES PER AL 
FUNCIONAMENT BÀSIC DELS 

SERVEIS

• Tots els tràmits interns que no interfereixin 
en els drets dels licitadors o contractistes, 
per poder reprendre l’activitat contractual i 
administrativa quan s’aixequi l’estat 
d’alarma

• Preparació de l’expedient de contractació, 
reserva i autorització de crèdit, informes 
jurídics i de fiscalització, anàlisi d’ofertes, i 
notificació 

• Terminis vinculats a l’execució dels 
contractes que no tinguin suspesa 
l’execució, proposta i acceptació de 
pròrroga o modificació. 
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EXEMPLES



MESES DE CONTRACTACIÓ 

Les meses de 
contractació es poden 

fer telemàticament

Les meses telemàtiques les 
poden fer totes les 

administracions públiques i 
sector públic de Catalunya

Es pot utilitzar l’eina sobre 
digital 2.0  o qualsevol mitjà 
que electrònic que asseguri 

seguiment en directe de 
membres i interessats

En cas que no es pugui fer 
telemàticament s’ha de 

certificar pel secretari de la 
mesa, que l’acte s’ha realitzat 

amb totes les garanties i 
notificar l’acta de la sessió a 

tots els interessats.
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Article 4 Decret-Llei 7/2020



CONTRACTES MENORS

En els contractes menors, la 
LCSP no estableix terminis
de tramitació, presentació
de proposicions ni de cap
altra classe. En 
conseqüència a la 
tramitació de contractes 
menors no es pot aplicar la 
interrupció de terminis,  i 
per tant es poden iniciar, 
tramitar, adjudicar i 
executar.  

Cal valorar les possibilitats 
d’execució real dels 
contractes menors. 
Aquells que impliquin 
prestacions que 
comportin activitats no 
permeses per  evitar el 
contagi (activitats 
presencials no essencials), 
no es poden iniciar.

La suspensió d’execució 
dels contractes menors 
es regeix per les 
mateixes regles de 
suspensió d’execució 
que estableixen les 
normes especials de 
contractació del 
COVID-19 (Decret-llei 
7/2020 i RDL 8/2020)
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dgcp.economia@gencat.cat


