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1. La tramitació dels expedients de contractació durant l’estat d’alarma2  
 

1.1. Suspensió dels terminis: 
 
Mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es van suspendre els terminis 
processals (disposició addicional segona) i els terminis per a la tramitació dels 
procediments administratius de les entitats del sector públic (disposició addicional tercera).  
 
1.2. Aixecament de la suspensió:3 
 
El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven les mesures de suport al 
sector cultural i de caràcter tributari per afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19, 
ha acordat l’aixecament de la suspensió dels termini i interrupció dels terminis dels 

procediments de contractació, des del 7 de maig de 2020, sempre que la seva tramitació 
es faci per mitjans electrònics. Es permet igualment l’inici de nous procediments de 
contractació la tramitació dels quals es porti a terme també per mitjans electrònics. Aquesta 
mesura s’estén també als recursos especials que procedeixin en ambdós casos.  

 
El Real decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, estableix la regla general de represa del còmput 
dels terminis administratius suspesos durant l’estat d’alarma, amb efectes des de l’1 de 
juny de 2020. En la represa de terminis suspesos els dies que restin en un termini 

assenyalat en mesos s’han de comptar com a dies hàbils.4  
 
1.3. Restabliment dels terminis:  
 

Una vegada aixecada la suspensió dels terminis dels procediments de contractació, s’ha 
de reprendre el còmput dels terminis que restin pendents, a comptar des del 7 de maig de 
2020.  El còmput dels terminis s’ha de reprendre (pel temps que restava en el moment en 
què hagués quedat suspès), sense que, en cap cas, tornin a començar des de zero.  
 

 
2 El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven les mesures de suport al sector 
cultural i de caràcter tributari per afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha acordat 
l’aixecament de la suspensió dels termini i interrupció dels terminis dels procediments de 
contractació, des del 7 de maig de 2020, sempre que la seva tramitació es faci per mitjans 
electrònics. Es permet igualment l’inici de nous procediments de contractació la tramitació dels quals 
es porti a terme també per mitjans electrònics. Aquesta mesura s’estén també als recursos especials 
que procedeixin en ambdós casos. 
 

3 MELIAN, Juan Carlos, “¿Cómo quedan los plazos COVID-19?”. 
 

4 Segons l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals del País Basc els terminis processals es 
reinicien (nota de 26/05/2020); en canvi, segons l’Advocacia de l’Estat, es reprenen. 
 

http://www.localret.cat/
mailto:consorci@localret.cat
http://pdfs.wke.es/2/4/5/5/pd0000122455.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-real-decreto-5372020-de-22-de-mayo-por-el-que-se-prorroga-el-estado-de-alarma/w32-kpesimpc/es/


 

Llacuna 166, 9a pl. 08018 Barcelona  T 93 486 14 30  F 93 486 14 13  www.localret.cat  consorci@localret.cat  N.I.F.P5800043A 

2. La tramitació d’emergència:  
 
L’estat d’alarma provocat pel COVID-19 pot justificar la necessitat d’actuar de manera 
immediata: en aquest sentit, segons el Decret llei 7/2020, de 17 de març, resulta d’aplicació 
la tramitació d’emergència (art. 120 de la LCSP) a tots els contractes que hagin de celebrar 
les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre les necessitats 
derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels 
diferents departaments per fer front al COVID-19.  
 
L’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot ordenar 
l’execució del que sigui necessari per posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense 
subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta Llei, fins i tot el de l’existència de 

crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, 
s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb e l que estableix la Llei general 
pressupostària. 
 

En cap cas es requerirà constitució de cap garantia ni formalització de contracte.  
 
L’esmentada ordre podrà ser comunicada verbalment, per correu electrònic o qualsevol 
altre forma on quedi constància dels treballs que s’ordenen executar al contractista així 
com també el justificant de recepció de l’esmentada ordre.  

 
Els treballs encarregats s’han d’iniciar abans d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
data que van ser ordenats.  
 

Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació 
i pagament de conformitat amb el que preveu la LCSP. 
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3. La suspensió dels contractes vigents: 
 
El principi general continua sent l’execució dels contractes vigents: l’execució dels 
contractes segueix sent obligatòria per al contractista.  
 
Segons el Real decret llei 8/2020, de 17 de març,5 durant la vigència de l’estat d’alarma, 
s’han de considerar suspesos els contractes l’execució dels quals hagi esdevingut 
impossible, o que han esdevingut innecessaris, com a conseqüència del COVID-19 o de 
les mesures adoptades per prevenir-lo.  
 
A la resta de contractes, l’execució dels quals no ha esdevingut impossible o innecessària, 
que no siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i l’adequada 
prestació dels serveis públics, i que no es puguin seguir prestant mitjançant teletreball, els 

serà d’aplicació el permís retributiu del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.6  
 
3.1. Contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva:7  
 

L’òrgan de contractació acordarà la suspensió quan apreciï la impossibilitat d’executar el 
contracte,8 mitjançant l’aixecament de l’acta corresponent,9 a instància del contractista,10 
que haurà de justificar les circumstàncies que permetin acordar-la. Una vegada acordada 
la suspensió, els seus efectes es retrotrauran al moment en què es va produir la situació 
de fet que la va originar.11  

 
5 El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, és norma especial i s’aplica amb preferència a la 
legislació ordinària de contractes públics. 
 

6 El permís retributiu recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, no és 
d’aplicació a les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, 
serveis i subministraments del sector públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat 
dels edificis i l’adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de manera 
no presencial, sens perjudici del que estableix l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.  
 

7 Aquestes mesures no seran d’aplicació als contractes següents: contractes de serveis o 
subministrament sanitari, farmacèutic o de altra índole, l’objecte del qual estigui vinculat amb la crisis 
sanitària provocada pel COVID-19; contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de 
sistemes informàtics; contractes de serveis o subministrament necessaris per a garantir la mobilitat 
i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport. 
 

8 La impossibilitat d’execució és una qüestió fàctica que correspon apreciar, en primera instància, a 
l’administració contractant, sense perjudici que la seva apreciació sigui revisable pels tribunals. 
 

9 Que la suspensió no és automàtica ho confirma el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que ha 
suprimit “automàticament” de l’article 34 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de març. La redacció 
actual diu: “quedarán suspendidos”; la redacció anterior: “quedarán automáticamente suspendidos”.   
 

10 És discutible que la suspensió s’hagi d’acordar a instància de l’empresa contractista (Reial decret 
llei 8/2020, de 17 de març, modificat pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març). L’Advocacia de 
l’Estat ho ha justificat així: “En la medida que existan contratistas que, pese a dicha situación 
excepcional, consideren que pueden continuar ejecutando adecuadamente el contrato, podrá no 
operar su suspensión. De ahí que ésta tanga que ser instada por el propio contratista, previa 
justificación de las circunstancias que permitan acordarla, y que deberán ser apreciadas por el 
órgano de contratación.” En canvi, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de la Generalitat de 
Catalunya, estableix que els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes 
o actes administratius de suspensió de l’execució de contracte. En canvi, com hem vist en la nota 
anterior, segons el Decret llei 7/2020, de 17 de març (modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de 
març), la suspensió la pot declarar l’entitat contractant, mitjançant l’aixecament de l’acta 
corresponent, o a instància del contractista. En aquest sentit, per exemple, l’Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant Decret d’Alcaldia de 14 de març, va acordar suspendre, amb caràcter general, 
les obres públiques a la ciutat de Barcelona durant la vigència de l’estat d’alarma. 
 

11 En el cas específic del servei de menjador escolar en els centres d’educació infantil i primària i 
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Passats cinc dies naturals sense que l’òrgan de contractació dicti resolució expressa, la 
sol·licitud de suspensió per part del contractista s’haurà d’entendre desestimada.  
 
Possible suspensió d’ofici per part de l’òrgan de contractació:  
 
La OIReScon adverteix que l’Advocacia de l’Estat, en el seu informe d’1 d’abril, entén que, 
malgrat el silencia que sobre aquesta qüestió hi ha en el precepte legal, pot tenir lloc la 
suspensió d’ofici del contracte d’impossible execució, entenent que l’òrgan de contractació 
conserva la prerrogativa de  de suspendre d’ofici el contracte si aprecia que, per la crisis 
sanitària vinculada al COVID-19, l’execució del contracte esdevé impossible, encara que el 
contractista no ho sol·liciti.12   
 

L’entitat adjudicadora haurà d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis 
efectivament soferts durant el període de suspensió,13 prèvia acreditació fefaent de la seva 
realitat, efectivitat i quantia:  
 

1. Despeses salarials que efectivament hagi abonat el contractista al personal adscrit 
amb data 14 de març a l’execució ordinària del contracte.14  

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva. 
3. Les despeses de lloguer i costos de manteniment de maquinaria, instal·lacions i equips 

adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista no acrediti 

que aquests mitjans no van poder ser empleats per altres fins diferents. 
4. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurances previstes en els plecs i 

vinculades a l’objecte del contracte, vigents en el moment de la suspensió del 
contracte.  

 
Hem de considerar que el règim indemnitzatori del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
s’aplica a tots els contractes de les entitats del sector públic que s’hagin de suspendre 
perquè la seva execució ha esdevingut impossible, o perquè han esdevingut innecessaris, 
com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per prevenir-lo.15 

 

 
d’ensenyament secundari de titularitat del Departament d’Educació, que sovint s’ha qualificat de 
concessió de serveis, el Departament d’Educació ha reconegut la impossibilitat de la prestació del 
servei de menjador, establint que els òrgans de contractació hauran de declarar la seva suspensió 
amb efectes des del 4 de març de 2020. El Departament d’Educació assumirà les compensacions 
econòmiques per establir l’equilibri econòmic dels contractes en els termes establerts a l’art. 1.6 del 
Decret llei 7/2020, de 17 de març, amb independència de la fórmula jurídica mitjançant la qual es 
presti el servei.  
 

12 OIReScon. “Impacte en la Contractació de les mesures derivades de la declaració de l’estat 
d’alarma com a conseqüència del COVID-19”. 
 

13 El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, no preveu com a concepte indemnitzatori l’abonament 
d’un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de suspensió 
(art. 208.2.a).5è. de la LCSP); en canvi, el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de la Generalitat de 
Catalunya, sí manté l’abonament d’aquest 3%. Té raó el Reial decret quan estableix expressament 
que no resultarà d’aplicació a aquestes suspensions l’apartat 2.a) de l’article 208 de la LCSP: Les 
mesures establertes en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (i també en el Decret llei 7/2020, 
de 17 de març) tenen per objectiu evitar acomiadaments, i, per això, estableixen com a concepte 
indemnitzatori les despeses salarials de tot el personal adscrit a l’execució del contracte; en canvi, 
el 208 de la LCSP limita aquest import al del personal que hagi de quedar adscrit al contracte durant 
la seva suspensió.  
 

14 Les despeses salarials inclouen les relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social (Art. 34.8 del 
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 
 

15 Segons el que estableix el Reial decret llei 10/2020, de 30 de març, ha esdevingut impossible 
també l’execució dels contractes d’activitats no essencials, que no es poden prestar teletreballant. 
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En canvi, segons el Decret llei 7/2020, de 17 de març, en els contractes de neteja i 
seguretat i vigilància s’aplicarà el règim d’indemnitzacions previst a l’article 208 de la 
LCSP:16  
 
1. Despeses per manteniment de la garantia.  
2. Indemnitzacions per extinció i suspensió dels contractes de treball que el contractista 

tingui concertats per a l’execució del contracte en el moment d’iniciar-se la suspensió. 
3. Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al 

contracte durant el període de suspensió.17 
4. Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d’haver executat el contractista 

durant el període de suspensió, de conformitat amb el que preveuen el programa de 
treball o el mateix contracte.  

5. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites pel contractista 

previstes en el plec de clàusules administratives vinculades a l’objecte del contracte.  
 
Quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte, garantint la 
continuïtat de la prestació, com a conseqüència de la paralització dels procediments de 

contractació derivada de la suspensió dels terminis procedimentals (Disposició addicional 
tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març), es podrà prorrogar el contracte originari 
amb independència de la publicació de la licitació del nou expedient.de 
 
Aquesta suspensió dels contractes no constituirà una causa de resolució dels mateixos.  

 

Quan, com a conseqüència de la situació provocada pel COVID-19 o de les mesures 
adoptades per combatre’l, les obres hagin perdut la seva finalitat, s’ha de procedir a 

resoldre el contracte.  

 
3.2. Contractes públics de serveis i subministraments de prestació única:18 
 

Sempre que no hagin perdut la seva finalitat, com a conseqüència de la situació 
d’emergència provocada pel COVID-19, quan el contractista incorri en demora en el 

compliment dels terminis per causa del COVID-19, l’òrgan de contractació podrà ampliar el 
termini d’execució, durant, almenys, el temps perdut, o, si és menor, durant el temps que 
demani l’empresa contractista. En aquests casos no procedirà la imposició de penalitats a 
l’empresa contractista ni la resolució del contracte.   

 
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de les despeses salarials addicionals en 
què efectivament hagi incorregut com a conseqüència del temps perdut amb motiu del 
COVID-19, fins a un límit màxim del 10 per 100 del preu inicial del contracte, prèvia 

 
16 El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, exclou expressament els serveis de neteja i de vigilància 
i seguretat de la seva regulació (art. 34.6). Els contractes exclosos són contractes directament 
vinculats a la prevenció del COVID-19: de serveis o subministrament sanitari, serveis o 
subministrament necessaris per garantir la mobilitat... Hem de considerar que només estan exclosos 
els contractes de serveis de neteja i de vigilància que no tinguin aquesta vinculació: p. e., els serveis 
de neteja i/o de vigilància d’un espai tancat.  
 

17 Com hem vist a la nota 4, l’art. 208 de la LCSP només preveu el salari dels treballadors que hagin 
de continuar adscrits al contracte durant la suspensió; per tant, l’exclusió expressa per a aquests 
contractes del règim indemnitzatori del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i la consegüent 
remissió al de l’art. 208, de la LCSP, casa malament amb la finalitat de garantir el manteniment dels 
llocs de treball adscrits.  
 

18 Aquestes mesures no seran d’aplicació als contractes següents: contractes de serveis o 
subministrament sanitari, farmacèutic o de altra índole, l’objecte del qual estigui vinculat amb la crisis 
sanitària provocada pel COVID-19; contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de 
sistemes informàtics; contractes de serveis o subministrament necessaris per a garantir la mobilitat 
i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport. 
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sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i quantia per el contractista 
d’aquestes despeses. 
 
L’òrgan de contractació podrà concedir a instància del contractista una bestreta de l’import 
estimat de la indemnització que correspongui. L’abonament de la bestreta es podrà realitzar 
en un únic pagament o mitjançant pagaments periòdics. Posteriorment, l’import anticipat es 
descomptarà de la liquidació del contracte.  
 
3.3. Contractes d’interpretació artística o d’espectacles:19  
 
Quan, com a conseqüència del COVID-19 s’acordi la suspensió de contractes 
d’interpretació artística o d’espectables de quantia superior als 50.000 €, es podrà acordar 
l’abonament al contractista de fins a un 30% del preu del contracte, en concepte de 

bestreta. 
 
Quan, com a conseqüència del COVID-19, es resolgui un contracte d’interpretació artística 
i d’espectacles de quantia superior a 50.000 €, l’òrgan de contractació podrà acordar una 

indemnització a favor del contractista que no podrà ser inferior al 3%, ni superior al 6%, no 
sent d’aplicació el que preveu l’article 213.4 de la LCSP.  

 
3.4. Contractes d’obres: 
 

3.4.1. Obres vigents: 
 

Sempre que no hagin perdut la seva finalitat, com a conseqüència del COVID-19, i aquesta 
situació generi la impossibilitat de continuar l’execució del contracte, l’empresa contractista 

podrà sol·licitar la suspensió del mateix. L’òrgan de contractació haurà d’apreciar la 
impossibilitat d’executar el contracte. 

 
3.4.2. Obres vigents en què, segons el programa de desenvolupament dels treballs 

o pla d’obra, estigui prevista la seva finalització entre el 14 de març (data 

d’inici de l’estat d’alarma) i durant el període de vigència de l’estat d’alarma:  
 
L’empresa contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini d’entrega final.  
 

Acordada la suspensió (5.3.1.) o l’ampliació del termini (5.3.2), seran indemnitzables els 
conceptes següents, prèvia acreditació fefaent pel contractista:  
 
5. Despeses salarials que efectivament hagi abonat el contractista al personal adscrit 

amb data 14 de març a l’execució ordinària del contracte.  
6. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva. 
7. Les despeses de lloguer i costos de manteniment de maquinaria, instal·lacions i equips 

adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista no acrediti 
que aquests mitjans no van poder ser empleats per altres fins diferents. 

8. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurances previstes en els plecs i 
vinculades a l’objecte del contracte, vigents en el moment de la suspensió del 

contracte. 
 

La indemnització tindrà lloc si es compleixen les següents condicions:  
 

- Que l’empresa contractista i les subcontractistes estan al corrent en el compliment de 
les obligacions laborals i socials. 

- Que l’empresa contractista estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions 

 
19 Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig.  
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de pagament a les empreses subcontractistes. 
 
Quan, com a conseqüència de la situació provocada pel COVID-19 o de les mesures 
adoptades per combatre’l, les obres hagin perdut la seva finalitat, s’ha de procedir a 
resoldre el contracte.  
 
3.5. Contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis:  
 
La situació d’emergència provocada pel COVID-19 donarà dret a l’empresa concessionària 
al restabliment de l’equilibri econòmic, mitjançant l’ampliació de la durada inicial, fins a un 
màxim del 15%, o la modificació de les clàusules de contingut econòmic, prèvia sol·licitud 
i acreditació fefaent pel contractista d’aquestes despeses.  
 

Aquest reequilibri (econòmic) en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua 
d’ingressos i l’increment dels costos suportats, entre els que es consideraran les possibles 
despeses addicionals salarials que efectivament hagués abonat, respecte a les previstes 
en l’execució ordinària del contracte de concessió d’obres o de serveis durant el període 

de durada de la situació de fet creada pel COVID-19.  
 
Les despeses addicionals salarials compensables: 
 
Les despeses salarials addicionals que són compensables són aquelles que, més enllà de 

les previstes inicialment per a l’execució ordinària del contracte, s’haguessin abonat 
efectivament pel contractista durant la situació de fet creada pel COVID-19; per exemple, 
quan el concessionari hagi de contractar, incorporant a la seva plantilla, el personal 
necessari per a la conservació i el manteniment de l’obra o servei mentre duri la situació 

creada pel COVID-19.  
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4. Models de documents: 
 
4.1. Model d’acta de suspensió del contracte: 
 
 
ACTA DE SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE ... 

 
..., en la seva condició de representat de l’empresa ..., i ..., en la seva condició de 

responsable del contracte, estenen la present acta de suspensió del contracte de ...: 
 
a) Identificació del contracte:  
 

- És objecte de suspensió el contracte de ..., adjudicat, mitjançant ..., a l’empresa ..., 

per un preu de ... €, exclòs l’IVA, i una durada de ... 
 
b) Circumstàncies que han motivat la suspensió del contracte:  
 

- L’execució del contracte ha esdevingut impossible o innecessària, com a 
conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per combatre’l.  

 
a) Danys i perjudicis pels que el contractista podrà ser indemnitzat:  

 
- ... abonarà a l’empresa contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per 

aquesta durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la 
seva realitat, efectivitat i quantia per l’empresa contractista: 

 

1. Despeses salarials que efectivament hagi abonat el contractista al personal 
adscrit amb data 14 de març a l’execució ordinària del contracte.  

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva. 
3. Les despeses de lloguer i costos de manteniment de maquinaria, instal·lacions i 

equips adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista 

no acrediti que aquests mitjans no van poder ser empleats per altres fins 
diferents. 

4. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurances previstes en els 
plecs i vinculades a l’objecte del contracte, vigents en el moment de la suspensió 

del contracte.  
  
5. Reconeixement del dret a les indemnitzacions:  
 

- El reconeixement del dret a les indemnitzacions es condiciona a:  
 
1. que l’empresa contractista mantingui adscrits al contracte, durant el període de 

suspensió, les treballadores i els treballadors actualment ocupats per a la seva 
execució;  

2. que l’empresa contractista principal i les empreses subcontractistes estaven al 
corrent de les seves obligacions laborals i socials a 14 de març de 2020; 

3. que l’empresa contractista principal estava al corrent del pagament a 
subcontractistes i proveïdores a 14 de març de 2020; i, finalment,  

4. que l’empresa contractista acrediti fefaentment la realitat, efectivitat i quantia dels 
danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de suspensió.  

 
5. Causa de resolució:  

 
- La suspensió del contracte no constitueix en cap cas una causa de resolució del 

mateix. 
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6. Durada de la suspensió:  
 

- La suspensió del contracte és des del 14 de març de 2020, en què es va declarar 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, fins a la seva derogació expressa, segons l’evolució de la situació 
epidemiològica, que l’òrgan de contractació notificarà a l’empresa contractista. 

 
S’estén l’acta, que signen, als efectes oportuns:  
 
...        ... 
Representant de l’empresa contractista  Responsable del contracte 
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5. Documentació jurídica:  
  
Des de que el passat 11 de març l’OMS va elevar a pandèmia internacional la situació 
d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, s’han publicat un munt de 
documents jurídics sobre l’afectació d’aquesta crisi sanitària a l’activitat econòmica, i,  molt 
concretament, a l’àmbit de la contractació pública:  
 
5.1. Normativa:   
 
Codi «COVID-19 Dret europeu, estatal i autonòmic». Normes consolidades. 

 
5.1.1. Estatal:  
 

- Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al 
sector cultural i de caràcter tributari per afrontar l’impacte econòmic i social del 
COVID-19. 

- Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per 

donar suport a l’economia i l’ocupació.  
- Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades 

activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en els que 
existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita 
activitat.  

- Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adapten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per afrontar el COVID-19. 

- Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retributiu 
recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin 

serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la 
lluita contra el COVID-19. 
▪ Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris 

interpretatius per a l’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el 
model de declaració responsable per facilitar els trajectes necessaris entre el 

lloc de residència i de treball 
- Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures 

complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-
19. 

- Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19. 
▪ Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual 

s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 

8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
afrontar 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 la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
▪ Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

▪ Reial decret 476/2020, del 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial decret 463/2020, del 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. 

▪ Reial decret 487/2020, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat 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 

▪ Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat 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-
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19. 
▪ Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 

declarat 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. 

▪ Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la que 
s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat 
d’alarma declarat pel reial Decret llei 463/2020, de 14 de març.  

▪ Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.  

- Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per 
respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. 

 

5.1.2. Autonòmica:  
 

- Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en 
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 

front al COVID-19. 
- Acord GOV/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’estratègia d’actuació, 

davant les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 
14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19.  
▪ Annex a l’acord GOV/57/2020, de 12 d’abril.  

- Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, 
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la 
COVID-19 i altres de complementàries.  

- 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. 
▪ Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del 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, i d’adaptació d’altres mesures 
complementàries. 

- Resolució per la qual es declara la suspensió dels contractes de menjador 
escolar dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i es 

regula el procediment de compensació dels danys i perjudicis provocats per la 
declaració de l’estat d’alarma.  

 
5.1.3. Diputació de Barcelona:  

 
- Circular de la Secretaria General sobre suspensió dels procediments 

administratius en la Diputació de Barcelona durant l’estat d’alarma i les seves 
excepcions.  

 

5.1.4. Local:  
 

- Ajuntament de Barcelona:  
 

▪ Decret d’Alcaldia d’11 de març de 2020, sobre la declaració de la tramitació 
d’emergència per a la contractació de serveis i subministraments i si s’escau 
obres de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms, 
destinats a preveure o pal·liar els defectes i contagis del virus COVID-19, i 

delegació de competències en l’estructura executiva.  
▪ Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020, d’establiment de mesures 

preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19. 
▪ Decret d’Alcaldia de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació 
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del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d’estat d’alarma per la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  

▪ Decret d’Alcaldia de 23 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures i 
criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió 
de l’impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 

 
5.2. Modificacions de la LCSP:   
 

- Paràgraf segon de l’apartat 4 de l’article 29 de la LCSP (Reial decret llei 11/2020, 
de 31 de març):  
 

Text anterior Text modificat 

Excepcionalment, en els contractes 
de serveis es pot establir un termini 
de durada superior al que estableix el 
paràgraf anterior, quan ho exigeixi el 

període de recuperació de les 
inversions directament relacionades 
amb el contracte i aquestes no siguin 
susceptibles d’utilitzar-se en la resta 

de l’activitat productiva del 
contractista o la seva utilització sigui 

antieconòmica, sempre que 
l’amortització de les inversions 
esmentades sigui un cost rellevant 

en la prestació del servei, 
circumstàncies que s’han de justificar 
en l’expedient de contractació amb 
indicació de les inversions a les quals 

es refereixi i del seu període de 

recuperació. El concepte de cost 
rellevant en la prestació del servei ha 
de ser objecte de desplegament 

reglamentari. 

Excepcionalment, en els contractes 
de subministrament i de serveis es 
pot establir un termini de durada 
superior al que estableix el paràgraf 

anterior, quan ho exigeixi el període 
de recuperació de les inversions 
directament relacionades amb el 

contracte i aquestes no siguin 

susceptibles d’utilitzar-se en la resta 
de l’activitat productiva del 
contractista o la seva utilització sigui 
antieconòmica, sempre que 
l’amortització de les inversions sigui 

un cost rellevant en la prestació del 
subministrament o servei, 

circumstàncies que s’han de justificar 
en l’expedient de contractació amb 

indicació de les inversions a las quals 
es refereixi i el seu període de 
recuperació. El concepte de cost 
rellevant en la prestació del 
subministrament o servei ha de ser 

objecte de desplegament 
reglamentari. 

 
- Lletra d) de l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP (Reial decret llei 15/2020, de 

21 d’abril i Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril): 
 

Text anterior Text modificat 

L’oferta s’ha de presentar en un únic 
sobre en els supòsits en què en el 
procediment no es prevegin criteris 
d’adjudicació la quantificació dels 
quals depengui d’un judici de valor. 

En cas contrari, l’oferta s’ha de 
presentar en dos sobres. Els sobres 
que contenen la proposició s’han 
d’obrir per l’ordre que sigui procedent 
de conformitat amb el que estableix 

l’article 145 en funció del mètode 
aplicable per valorar els criteris 
d’adjudicació que estableixen els 

L’oferta s’ha de presentar en un únic 
sobre o arxiu electrònic en els 
supòsits en què en el procediment no 

prevegin criteris d’adjudicació la 
quantificació dels quals depengui 

d’un judici de valor. En cas contrari, 
l’oferta s’ha de presentar en dos 

sobres o arxius electrònic. Els sobres 
o arxius electrònics que contenen la 
proposició s’han d’obrir per l’ordre 

que sigui procedent de conformitat 
amb el que estableix l’article 145 en 
funció del mètode aplicable per 
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plecs. Els ha d’obrir la mesa de 
contractació a què es refereix 
l’apartat 6 de l’article 326 d’aquesta 
Llei. En tot cas, l’acte d’obertura dels 

sobres que continguin la part de 
l’oferta avaluable a través de criteris 
quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules que estableixen 

els plecs, ha de ser públic. A aquest 
efecte, el model d’oferta que figuri 
com a annex al plec ha de contenir 
aquests aspectes. 

valorar els criteris d’adjudicació que 
estableixen els plecs. Els ha d’obrir la 
mesa de contractació a què es 
refereix l’apartat 6 de l’article 326 

d’aquesta Llei. En tot cas, l’acte 
d’obertura dels sobres o arxius 
electrònics que continguin la part de 
l’oferta avaluable a través de criteris 

quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules que estableixen 
els plecs, ha de ser públic, excepte 
quan es prevegi que en la licitació es 
puguin utilitzar mitjans electrònics. A 
aquest efecte, el model d’oferta que 
figuri com a annex al plec ha de 
contenir aquests aspectes. 

 

- Lletra d) de l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP (Reial decret llei 15/2020, de 
21 d’abril i Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril): 
 

Text anterior Text modificat 

En tot cas, la valoració a què es 
refereix la lletra anterior s’ha 
d’efectuar abans de l’acte públic 
d’obertura del sobre que contingui 

l’oferta avaluable a través de criteris 
quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. En aquest acte 
públic s’ha de procedir a la lectura 
del resultat d’aquella. Després de 

l’acte públic esmentat, en la mateixa 
sessió, la mesa ha de procedir a: 1r 
Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de 
les ofertes que no compleixin els 

requeriments del plec, avaluar i 
classificar les ofertes. 2n Fer la 
proposta d’adjudicació a favor del 
candidat amb la millor puntuació. 3r 
Comprovar en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades 
que l’empresa està degudament 

constituïda, el signant de la 
proposició té poder bastant per 
formular l’oferta, té la solvència 
econòmica, financera i tècnica o, si 

s’escau, la classificació corresponent 
i no està incursa en cap prohibició 

per contractar. 4t Requerir l’empresa 
que ha obtingut la millor puntuació 

mitjançant una comunicació 
electrònica per tal que constitueixi la 
garantia definitiva, així com que 

aporti el compromís a què es refereix 
l’article 75.2 i la documentació 
justificativa que disposa efectivament 

En tot cas, la valoració a què es 
refereix la lletra anterior s’ha 
d’efectuar abans de l’acte públic 
d’obertura del sobre o arxiu 

electrònic que contengui l’oferta 
avaluable a través de criteris 
quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. Després de 
l’acte públic esmentat, en la mateixa 

sessió, la mesa ha de procedir a: 1r 
Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de 
les ofertes que no compleixin els 
requeriments del plec, avaluar i 

classificar les ofertes. 2n Fer la 
proposta d’adjudicació a favor del 
candidat amb la millor puntuació. 3r 
Comprovar en el Registro oficial de 
licitadors i empreses classificades 
que l’empresa està degudament 

constituïda, el signant de la 
proposició té poder bastant per 
formular l’oferta, té la solvència 
econòmica, financera i tècnica o, si 

s’escau, la classificació corresponent 
i no està incursa en cap prohibició 
per contractar. 4t Requerir l’empresa 
que ha obtingut la millor puntuació 

mitjançant una comunicació 
electrònica per tal que constitueixi la 
garantia definitiva, així como que 
aporti el compromís a què es refereix 

l’article 75.2 y la documentació 
justificativa que disposa efectivament 
dels mitjans que s’hagi compromès a 
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dels mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte de conformitat amb l’article 
76.2; i tot això en el termini de 7 dies 

hàbils a comptar de l’enviament de la 
comunicació. En cas que l’oferta del 
licitador que hagi obtingut la millor 
puntuació es presumeixi que és 

anormalment baixa perquè es donen 
els supòsits que preveu l’article 149, 
la mesa, un cop dutes a terme les 
actuacions que recullen els punts 1r i 
2n anteriors, ha de seguir el 
procediment que preveu l’article 
esmentat, si bé el termini màxim 
perquè el licitador justifiqui la seva 
oferta no pot superar els 5 dies hàbils 
des de l’enviament de la comunicació 
corresponent. Un cop presentada la 
garantia definitiva i, en els casos en 
què sigui preceptiva, amb la 

fiscalització prèvia del compromís de 

la despesa per la Intervenció en els 
termes que preveu la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general 
pressupostària en un termini no 

superior a 5 dies, s’ha de procedir a 
adjudicar el contracte a favor del 
licitador proposat com a adjudicatari, 

i s’ha de procedir, una vegada 

adjudicat, a formalitzar-lo. En cas 
que en el termini atorgat a aquest 
efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no presenti la garantia 
definitiva, s’ha d’efectuar una 
proposta d’adjudicació a favor del 
següent candidat en puntuació, i se li 
ha d’atorgar el termini corresponent 
per constituir la garantia definitiva 
esmentada. En el supòsit que 
l’empresari hagi de presentar 
qualsevol altra documentació que no 

estigui inscrita en el Registre de 
licitadors, aquesta s’ha d’aportar en 

el termini de 7 dies hàbils establert 
per presentar la garantia definitiva. 

dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte de conformitat amb l’article 
76.2; i tot això en el termini de 7 dies 
hàbils a comptar de l’enviament de la 

comunicació. En cas que l’oferta del 
licitador que hagi obtingut la millor 
puntuació es presumeixi que és 
anormalment baixa perquè es donen 

els supòsits que preveu l’article 149, 
la mesa, un cop dutes a terme les 
actuacions que recullen els punts 1r i 
2n anteriors, ha de seguir el 
procediment que preveu l’article 
esmentat, si bé el termini màxim 
perquè el licitador justifiqui la seva 
oferta no pot superar els 5 dies hàbils 
des de l’enviament de la comunicació 
corresponent. Un cop presentada la 
garantia definitiva i, en els casos en 
què sigui preceptiva, amb la 
fiscalització prèvia del compromís de 

la despesa per la Intervenció en els 

termes que preveu la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general 
pressupostària en un termini no 
superior a 5 dies, s’ha de procedir a 

adjudicar el contracte a favor del 
licitador proposat com a adjudicatari, 
i s’ha de procedir, una vegada 

adjudicat, a formalitzar-lo. En cas 

que en el termini atorgat a aquest 
efecte el candidat proposat com a 
adjudicatari no presenti la garantia 
definitiva, s’ha d’efectuar una 
proposta d’adjudicació a favor del 
següent candidat en puntuació, i se li 
ha d’atorgar el termini corresponent 
per constituir la garantia definitiva 
esmentada. En el supòsit que 
l’empresari hagi de presentar 
qualsevol altra documentació que no 
estigui inscrita en el Registre de 

licitadors, aquesta s’ha d’aportar en 
el termini de 7 dies hàbils establert 

per presentar la garantia definitiva. 

 
- Apartats 2 i 3 de l’article 33 de la LCSP (Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig):  

 

Text anterior Text modificat 

2. Tenen la consideració de mitjà 
propi personificat respecte d’una 

entitat pertanyent al sector públic que 
no tingui la consideració de poder 
adjudicador, les persones jurídiques, 

2. Tenen la consideració de mitjà 
propi personificat respecte d’una 

entitat pertanyent al sector públic que 
no tingui la consideració de poder 
adjudicador, les persones jurídiques, 
de dret públic o de dret privat, que 
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de dret públic o de dret privat, que 
compleixin tots i cadascun dels 
requisits següents:  
a) Que l’ens que fa l’encàrrec 

exerceixi el control, directe o 
indirecte, en el sentit de l’article 42 
del Codi de comerç, sobre l’ens 
destinatari de l’encàrrec.  

b) Que la totalitat del capital social o 
patrimoni de l’ens destinatari de 
l’encàrrec sigui de titularitat pública.  
c) Que més del 80 per cent de les 
activitats de l’ens destinatari de 
l’encàrrec es portin a terme en 
l’exercici de les comeses que li han 
confiat l’entitat que realitza l’encàrrec 
i que el controla o altres persones 
jurídiques controlades de la mateixa 
manera per l’entitat que efectua 
l’encàrrec.  
El compliment efectiu del requisit que 

estableix aquesta lletra ha de quedar 

reflectit en la memòria integrant dels 
comptes anuals de l’ens destinatari 
de l’encàrrec i, en conseqüència, ser 
objecte de verificació per l’auditor de 

comptes en la realització de 
l’auditoria dels comptes anuals 
esmentats de conformitat amb la 

normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes.  
3. L’apartat 2 d’aquest article també 
s’aplica en els casos en què una 
persona jurídica del sector públic 
estatal efectuï un encàrrec a una 
altra persona jurídica del sector 
públic estatal, sempre que una 
d’aquestes, ja sigui la que efectua 
l’encàrrec o la que el rep, exerceixi el 
control de l’altra o participi 
directament o indirectament en el seu 
capital social. 

compleixin tots i cadascun dels 
requisits següents:  
a) Que l’ens que fa l’encàrrec 
exerceixi el control, directe o 

indirecte, en el sentit de l’article 
32.2.a), primer i segon paràgraf 
d’aquesta Llei, sobre l’ens destinatari 
de l’encàrrec.  

b) Que la totalitat del capital social o 
patrimoni de l’ens destinatari de 
l’encàrrec sigui de titularitat pública.  
c) Que més del 80 per cent de les 
activitats de l’ens destinatari de 
l’encàrrec es portin a terme en 
l’exercici de les comeses que li han 
confiat l’entitat que realitza l’encàrrec 
i que el controla o altres persones 
jurídiques controlades de la mateixa 
manera per l’entitat que efectua 
l’encàrrec.  
El compliment efectiu del requisit que 

estableix aquesta lletra ha de quedar 

reflectit en la memòria integrant dels 
comptes anuals de l’ens destinatari 
de l’encàrrec i, en conseqüència, ser 
objecte de verificació per l’auditor de 

comptes en la realització de 
l’auditoria dels comptes anuals 
esmentats de conformitat amb la 

normativa reguladora de l’activitat 

d’auditoria de comptes. 
3. L’apartat 2 del present article 
també se aplicarà en els casos en 
què una entitat del sector públic 
estatal efectuï un encàrrec un 
encàrrec a una altra del mateix 
sector, sempre que l’entitat que 
realitza l’encàrrec i la que el rep 
estiguin controlades, directament o 
indirectament, per la mateixa entitat 
d’aquest sector i, a més, la totalitat 
del capital social o patrimoni de 

l’entitat destinatària de l’encàrrec 
sigui de titularitat pública. En aquest 

supòsit, el requisit de l’apartat 2.c) 
anterior, l’acreditació del qual s’haurà 
de reflectir en la forma disposada en 
ell, s’entendrà complert per 

referència al conjunt d’activitats que 
es facin en l’exercici de les comeses 
que els hagin estat confiats per 
l’entitat que realitza l’encàrrec, per 
l’entitat que controla directa o 

indirectament tant a l’entitat que 
realitza l’encàrrec com a la que el 
rep, així com per qualsevol altre 
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entitat també controlada directament 
o indirectament per l’anterior. En 
aquests casos, la compensació a 
percebre per l’entitat que rebi 

l’encàrrec haurà de ser aprovada per 
l’entitat pública que controla a l’entitat 
que realitza l’encàrrec i a la que el 
rebi, i aquesta compensació i les 

demés condicions de l’encàrrec s’han 
d’adequar a les generals del mercat 
de manera que no es distorsioni la 
lliure competència. La possibilitat que 
estableix el paràgraf anterior també 
podrà ser utilitzada per les 
comunitats autònomes i les ciutats 
autònomes dins de cada un els seus 
respectius sectors públics. 

 
 

5.3. Notes informatives, circulars, consultes, instruccions, guies, etc.:   

 

5.3.1. Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació:  
 

- Informe de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació 
sobre el principi de publicitat en els contractes tramitats per emergència durant 
la vigència de la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència del COVID-

19 
- Impacte en la contractació pública de les mesures derivades de la declaració de 

l’estat d’alarma com a conseqüència del COVID-19. 
 

5.3.2. Comunicació de la Comissió – Orientacions de la Comissió Europea sobre l’ús del 
marc de contractació pública en la situació d’emergència relacionada amb la crisi 
del COVID-19.  
 

5.3.3. Direcció General de Contractació Pública:  

 
- Guia ràpida de les mesures de contractació pública COVID-19. 
- Informe sobre els efectes en matèria de contractació pública de les mesures 

normatives aprovades per fer front a l’impacte del COVID-19. 

 
5.3.4. Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat: 
 

- Tramitació d’emergència dels contractes pels quals s’instrumenten mesures de 

lluita contra el COVID-19. 
- Interpretació de la disposició addicional tercera del 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, amb relació a les licitacions dels contractes 
públics.  

 
5.3.5. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya 

 
- Preguntes freqüents en relació a la tramitació dels procediments administratius i 

la suspensió de termes i terminis derivats de la disposició addicional tercera del 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

- Nota del director del Gabinet Jurídic sobre l’aplicació de les disposicions 
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addicionals tercera i quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19. 
▪ Addenda núm. 1 a la nota del director del Gabinet Jurídic de 31 de març sobre 

l’aplicació de les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, en relació a l’ampliació de terminis per interposar 
recursos administratius.  

 
5.3.6. Advocacia General de l’Estat (Ministeri de Justícia): 
 

- Informe sobre l’aixecament de la suspensió del còmput de terminis. 
- Informe sobre la possibilitat de realitzar abonaments a compte de les 

indemnitzacions de danys i perjudicis previstes a l’article 34 del Reial decret llei 

8/2020, de 17 de març.  
- Informe sobre els efectes que deriven de l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, 

de 17 de març.  
- Consulta sobre la interpretació i aplicació de l’article 34 del Reial decret llei 

8/2020 de 17 de març.  
- Interpretació de l’article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. 
- Improcedència d’indemnitzar el contractista pels costos salarials suportats pel 

subcontractista.  
- Consulta sobre la suspensió dels contractes de neteja si es tanca l’edifici. 

- Informe sobre la possibilitat de realitzar abonaments a compte de les 
indemnitzacions de danys i perjudicis previstos a l’article 34 de Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per afrontar l’impacte 
econòmic i social del COVID-19.  

- Consulta sobre l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 (paràgrafs primer i 
sèptim). 

- Nota sobre l’aplicació de l’ampliació del termini o pròrroga previstes a l’article 
34.2 del Reial decret llei 8/2020 als contractes menors.  

- Consulta sobre la forma en què haurà de procedir-se en el moment que perdi 

vigència la suspensió dels terminis previstos pel RD 463/2020. Interpretació de 
la disposició addicional tercera.  

- Resposta a qüestions plantejades sobre la interpretació del Reial decret 
463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020. 

- Improcedència d’indemnitzar el contractista per les despeses salarials 
suportades pels subcontractistes. 

- Criteris sobre l’aplicació del Reial decret 463/2020 a les licitacions públiques. 
 

5.3.7. Secretaria d’Estat de Política Territorial (Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública): 

 
- Nota informativa sobre la possibilitat de que els òrgans representatius locals i de 

govern (plens, juntes de govern, comissions en ple), així com altres òrgans 

col·legiats locals (com juntes de contractació) puguin reunir-se de manera 
telemàtica i adoptar acords durant l’estat d’alarma. 21/03/2020. 

 
5.3.8. Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa: 

 
- Comunicat sobre el funcionament tècnic de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública atesa la situació d’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 
463/2020, de 14 de març. 

- Comunicat en relació amb els actes d’obertura de sobres virtuals o telemàtics.  
- Configuració sobre únic amb lots. 
- Aturada petició automàtica paraules clau.  
- Comunicat sobre publicació de contractes tramitats d’emergència.  
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https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/nota-addenda.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/nota-addenda.pdf
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https://contratodeobras.com/images/AGE-Contratos-p%C3%BAblicos-Direcc-General-Carr-eteras-ART-34RDL.pdf
https://contratodeobras.com/images/2_014_04_AGE_articulo-34-bajo-RDL-11_2020.pdf
https://contratodeobras.com/images/2_014_04_AGE_articulo-34-bajo-RDL-11_2020.pdf
https://contratodeobras.com/images/INTERPRETACION-EL-ARTICULO-34_3.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
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https://www.aoc.cat/2020/1000269285/comunicat-sobre-el-funcionament-tecnic-de-la-plataforma-de-serveis-de-contractacio-publica-atesa-la-situacio-destat-dalarma-declarat-pel-reial-decret-463-2020-de-14-de-marc/
https://www.aoc.cat/2020/1000269285/comunicat-sobre-el-funcionament-tecnic-de-la-plataforma-de-serveis-de-contractacio-publica-atesa-la-situacio-destat-dalarma-declarat-pel-reial-decret-463-2020-de-14-de-marc/
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca/#/detail?id=16776
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca/#/detail?id=16776
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5.3.9. Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC): 
 

- Terminis per a la pràctica de notificacions (eNOTUM). 
 
5.3.10. Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCS):  
 

- Afectació del coronavirus en relació amb els canals de comunicació amb el 
Tribunal i la tramitació de recursos i els terminis que se’n derivin.   

 
5.3.11. Direcció de Patrimoni i Contractació del Govern Basc:  
 

- Circular 2/2020, de 26 de març, de la Direcció de Patrimoni i Contractació, sobre 

les mesures en matèria de contractació pública establertes a l’article 34 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per afrontar 
l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

 

5.3.12. Ajuntament de Barcelona: 
 

- Guia per a l’aplicació del Decret d’Alcaldia d’11 de març de 2020, de contractació 
d’emergència. 

 

En qualsevol cas, durant l’estat d’alarma provocat pel COVID-19, les entitats del sector 
públic hauran d’aplicar, més que mai, el sentit comú.  
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