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Decret de mesures extraordinàries en matèria de contractació pública per a pal·liar les 
conseqüències de la Covid19.

La propagació del coronavirus (Covid19) i l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març i prorrogat pel Reial Decret 
476/2020, de 27 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma i es decreta la suspensió dels 
terminis per a la tramitació de procediment de les entitats del sector públic, així com l’aprovació 
dels diferents reials decrets lleis estatals de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a 
l’impacte econòmic i social del Coronavirus, recullen específicament disposicions en matèria de 
contractació, que són: 

- RDL 7/2020, de 12 de març, de mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la 
Covid19, i en especial, en matèria de contractació, en el seu article 16 estableix com a mesura 
per a la gestió eficient de les administracions públiques que serà el procediment d’emergència 
l’adequat com a règim excepcional per a la contractació pública de bens i serveis que necessiti 
l’Administració per a l’execució de qualsevol mesura necessària per a fer front a la Covid19 i 
mentre duri la situació declarada d’emergència sanitària 

- RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte 
econòmic i social del C19, en especial en matèria de contractació en el seu article 34 estableix 
extensament una sèrie de mesures per evitar els efectes negatius derivats de la suspensió dels 
contractes públics

- RDL 9/2020 de 27 de març, de mesures complementàries en l’àmbit laboral per a pal·liar els 
efectes derivats del C19, i en especial en matèria de contractació la seva disposició addicional 
2a inclou una modificació de l’article 16 del RDL.7/2020 amb l’objecte d’ampliar la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de bens o serveis que necessiti l’administració 
general de l’estat a tot el sector públic, per a l’execució de qualsevol de les mesures per fer 
front a la Covid19. 

- RDL 10/2020 de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a 
persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials amb la finalitat de 
reduir la mobilitat de la població en la  lluita contra el C19, i en especial en relació a les entitats 
locals estableix a la seva disposició addicional 1a que les entitats locals son competents per a 
dictar les instruccions i resolucions que consideri necessàries per regular les prestacions dels 
serveis dels empleats públics dins l’àmbit d’aplicació del RDL 10/2020, de 29 de març, amb la 
finalitat de mantenir el funcionament dels serveis públics que consideri essencials. Així mateix a 
la disposició addicional 5ena determina que aquest permís retribuït no serà d’aplicació als 
treballadors de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments
dels sector públic que siguin indispensables pel manteniment i seguretat dels edificis així com 
de l’adequada prestació dels serveis públics (inclosa la prestació de forma NO presencial) 
sense perjudici del que estableix l’article 34 del RDL 8/2020.  
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- RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, en especial la disposició final primera, 
què modifica l’article 34 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i socials del COVID-19, en el redactat 
dels apartats 1, quart paràgraf de l’apartat 3, apartat 6 i afegeix dos nous apartats, 7 i 8.

Tota aquesta normativa per tal de poder resoldre la gestió de la situació de crisi ocasionada per 
la Covid19, comporta que aquest Ajuntament hagi d’adoptar mesures, conseqüència de 
l’aplicació de la normativa estatal, necessàries per mantenir els serveis públics municipals 
suficientment  aclaridores en matèria de contractació pública local. 

Les mesures adoptades per l’Estat mitjançant la declaració de l’estat d’alarma tenen com a 
finalitat salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l’adequada prestació 
dels serveis públics que resultin imprescindibles per a la ciutadania. En aquest sentit, estableix 
mesures de racionalització sobre els serveis que s’estiguin prestant i què, en el seu cas, puguin 
impactar en la ciutadania tot diferenciant entre els serveis essencials d’aquells altres que no 
tenen aquest caràcter. Aquestes mesures, tenen un impacte en els contractes vinculats a tot 
tipus de serveis i prestacions contractades per l’Ajuntament i les entitats del seu sector públic 
què requereix de l’adopció d’aquestes mesures.

Vistos els Decrets d’Alcaldia núm. 934/2020, de data 12/03/2020, pel qual s’aprova el pla 
municipal de contingència per a fer front a la situació de risc de contagi del coronavirus, les 
mesures de prevenció en l’àmbit laboral de l’Ajuntament, les mesures de prevenció per a 
minimitzar riscos de propagació i contagi entre la ciutadania i es constitueix el Comitè de 
coordinació i el Decret d’Alcaldia núm. 961/2020, de data 14/03/2020, pel qual s’aproven 
mesures excepcionals adreçades al personal al servei de l’Ajuntament i empreses vinculades, 
per limitar la prestació dels serveis públics als estrictament necessaris per el correcte 
funcionament del serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del personal amb la 
finalitat de reduir la propagació del coronavirus, acordant el tancament de dependències 
municipals. 

D’acord amb la Instrucció de la secretaria general i serveis jurídics municipals de 16/03/2020 en 
relació a la suspensió de terminis administratius, amb motiu de la publicació del Reial decret 
463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, en matèria de contractació. 

D’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència que exigeix la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP),i tenint en compte la normativa dictada en matèria de 
contractació per a aquesta emergència sanitària, és del tot necessari dictar mesures i criteris 
addicionals en matèria de contractació, de caràcter temporal i subordinades a la durada de 
l’emergència sanitària, en desplegament del Decrets d’Alcaldia esmentats i d’acord amb el RDL 
8/2020, a fi i efecte d’establir una adequada protecció dels interessos públics de l’Ajuntament 
de Sant Cugat. 

En exercici de les competències municipals, en relació a la protecció a la salubritat pública 
reconeguda a l’article 66.3.h)  del DL 2/2003 de Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (TRLMRLC) i a l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL), així com l’adopció de mesures urgents, necessàries i adequades en cas 
d’emergències o catàstrofes, segons estableix l’article 53.1.m) del TRLMRLC i l’article 21.1.m) 
de la LRBRL, fent ús de les atribucions conferides en relació a l’administració municipal, cal 
adoptar les següents mesures del present decret.

Així mateix, la disposició addicional segona, apartat primer de la Llei 9/2017, de Contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 
determina què l’alcaldessa és l’òrgan de contractació respecte els contractes d’obres quan el 
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seu valor estimat no superi el 10 per cent  dels recursos ordinaris el pressupost ni, en qualsevol 
cas,  la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 
no sigui superior a quatre anys. No obstant, l’Alcaldessa, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 
3522/2019, de 04/07/2019, publicat al BOPB en data 18/07/2019, te delegades, a favor de la 
Junta de Govern Local i, per als expedients de contractació, aquestes competències.

Per tant, donada la situació excepcional decretada pel RD 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es declara l’estat d’alarma, la normativa què en matèria de contractació ha estat dictada com a 
mesures urgents, extraordinàries i complementàries per a fer front a l’impacte econòmic i social 
de la Covid19, i el Decret d’alcaldia núm. 961/2020, de 14/03/2020, de mesures excepcionals 
adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, organismes autònoms i empreses vinculades,

RESOLC:

Primer.- Acordar la suspensió total o parcial dels contractes administratius de serveis i 
subministraments de prestació successiva, els quals estan actualment executant-se o pendents 
d’execució i/o resolució, l’execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència de la 
Covid19, des del moment en que es va produir la situació de fet que va impedir la seva 
prestació i fins què l’òrgan de contractació notifiqui al contractista l’acabament de la suspensió 
quan hagin cessat les circumstàncies o mesures què hagin impedit la seva execució, total o 
parcial,, a excepció d’aquells què hagin de continuar prestant-se, be pel seu caràcter 
d’essencials o be per tractar-se de contractació d’emergència, en els termes establerts de 
conformitat amb l’article 34, apartats 1 i 2 del RDL 8/2020 de 17 de març.

Segon.- Advertir què l’Ajuntament de Sant Cugat, en el cas anterior, podrà acordar abonar els 
danys i perjudicis patits, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i 
quantia. Aquests danys i perjudicis seran únicament els següents:

1. Les despeses salarials què, efectivament, s’hagin abonat al personal adscrit al 
contracte, i què consti adscrit en data 14 de març de 2020 en l’execució ordinària del 
contracte, durant el període de suspensió. Aquestes despeses inclouran les relatives a 
les cotitzacions a la seguretat social què corresponguin.

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

3. Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips 
relatius al període de suspensió adscrits directament a l’execució del contracte, sempre 
que s’acrediti què aquests mitjans no van poder ser utilitzats per altres fins diferents 
durant la suspensió del contracte.

4. Les despeses de pòlisses d’assegurança previstes en el plec i vinculades a l’objecte del 
contracte que hagin estat subscrites i estiguin vigents en el moment de la suspensió.

En cas de suspensió parcial, els danys i perjudicis a abonar seran els corresponents de 
conformitat a allò què es recull en relació a la suspensió del contracte.

Tercer.- Informar què l’aplicació de l’anterior només serà possible quan l’Ajuntament, a 
instància del contractista apreciï la impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència 
de la situació descrita. A tal efecte, el contractista haurà de presentar en el termini més breu 
possible, una sol·licitud a l’Ajuntament, via registre d’entrada telemàtic, reflectint el següent:

1. Les raons per les quals l’execució del contracte ha esdevingut impossible.
2. El personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips 

adscrits a l’execució del contracte en aquell moment. 
3. Motius que impossibiliten la utilització pel contractista d’aquests mitjans en un altre 

contracte.
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Aquestes circumstàncies podran ser objecte de comprovació posterior.

La manca de resolució de l’òrgan de contractació en 5 dies tindrà efectes desestimatoris, en el 
benentès què, l’obligació de resoldre expressament a què es refereix l’article 21 de la LPACAP, 
podrà tenir efectes contraris a la desestimació per silenci.

En cas què, entre el personal què figuri com a adscrit al contracte es trobi personal afectat pel 
permís retribuït recuperable previst en el RDL 10/2020, de 29 de març, l’abonament per part de 
l’Ajuntament de les corresponents despeses salarials, incloses les cotitzacions a la seguretat 
social què corresponguin, no tindrà caràcter d’indemnització sinó d’abonament a compte per la 
part corresponent a les hores que siguin objecte de recuperació en els termes establerts en 
l’esmentat RDL 10/2020, i s’hauran de tenir en compte en la liquidació final del contracte.

Quart.- Ampliar, si escau, el termini d’execució en els contractes de serveis i subministrament 
de prestació no successiva, en els termes establerts en l’article 34.2 del RDL 8/2020 de 17 de 
març, sempre que aquests contractes no hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència de 
la situació d’emergència provocada per l’emergència sanitària i quan el contractista incorri en 
demora en el compliment dels terminis per causa de la Covid19. Aquesta ampliació es podrà 
dur a terme per l’òrgan de contractació i tindrà una durada d’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 de la Covid19, 
fins a un límit màxim del 10% del preu inicial del contracte, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent 
de la realitat, efectivitat i quantia per part del contractista d’aquestes despeses. 

Cinquè.- Acordar la suspensió total dels contractes administratius d’obres públiques, sempre 
que no hagin perdut la seva finalitat, com a conseqüència de la situació d’emergència derivada 
de la Covid19, i aquesta situació generi la impossibilitat de continuar l’execució del contracte, 
prèvia petició del contractista en els termes establerts en l’apartat 3r de l’article 34 del RDL 
8/2020, i sempre que l’òrgan de contractació hagi apreciat la impossibilitat d’executar el 
contracte, tot això durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i de les seves pròrrogues, 
dictat pel RD.463/2020 del 14 de març, prorrogat pel RD 476/2020 del 27 de març.  Així mateix, 
es podrà sol·licitar, si escau, i en els termes previstos, una pròrroga en el termini final 
d’execució sempre i quan el contractista ofereixi el compliment dels seus compromisos 
pendents si se li amplia el termini inicial, havent de complimentar, en aquest cas, la 
corresponent sol·licitud justificativa.

Acordada la suspensió de les obres, s’haurà d’aixecar acta de suspensió del contracte amb 
data d’efectes, estat de l’obra en el moment de la suspensió, les actuacions necessàries per tal 
de mantenir la seguretat i les despeses ocasionades per la suspensió.

Les úniques excepcions a aquesta suspensió seran:

-els treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de persones, materials i
espais públics en les obres suspeses, sempre que aquests treballs s’hagin especificat a l’acta 
de suspensió.
-les obres que siguin considerades essencials de manera expressa per part de l’ Ajuntament

Sisè.- Advertir que aquest Ajuntament, en el cas anterior i acordada la suspensió o l’ampliació 
del termini d’execució de les obres, seran indemnitzables els conceptes següents, prèvia 
acreditació fefaent pel contractista, de conformitat amb l’article 34.3 del RDL.8/2020:
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1. Despeses salarials que, efectivament, hagi abonat el contractista al personal adscrit 
amb data 14 de març a l’execució ordinària del contracte. Aquestes despeses inclouran 
les relatives a les cotitzacions a la seguretat social què corresponguin.

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. 

El reconeixement del dret a indemnització tindrà lloc únicament quant quedi acreditat, 
fefaentment, el compliment de les següents condicions: 

- Que l’empresa contractista i les subcontractistes, proveïdors i subministradors 
directament relacionats amb l’execució del contracte 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 
de pagament a les empreses subcontractistes i subministradores en els termes 
previstos en la LCSP.

Setè.- Acordar restablir l’equilibri econòmic del contracte, pel que fa als contractes públics de 
concessió d’obres i de concessió de serveis, d’acord amb l’article 34.4 del RDL.8/2020, segons 
procedeixi en cada cas, mitjançant, l’ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim del 
15% o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el 
contracte, en el benentès què aquest reequilibri es compensarà, en tot cas, per la pèrdua 
d’ingressos i l’increment de costos suportats respecte dels previstos a l’execució ordinària del 
contracte de concessió en els termes establerts i durant el període de durada de la situació de 
fet creada per la Covid19. 

Aquest reequilibri únicament podrà compensar-se, prèvia petició i acreditació fefaent de la 
realitat, efectivitat i import d’aquestes despeses per part del contractista i un cop hagin estat 
aixecades per l’òrgan competent les mesures que han comportat la suspensió, sempre i quan 
l’òrgan de contractació, a instància del concessionari, hagi apreciat la impossibilitat d’execució 
del contracte com a conseqüència de la situació creada per les mesures d’emergència 
sanitària.

Vuitè.- Informar què, en el cas de contractes de serveis de seguretat i neteja, excepcionats 
d’acord amb l’apartat 6 de l’article 34 del RDL 8/2020, serà possible la seva suspensió total o 
parcial, en els termes establerts anteriorment, i a instància del contractista o d’ofici, si com a 
conseqüència de les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o 
l’Administració local per a combatre la Covid19, algun o alguns dels seus edificis o 
instal·lacions públiques quedin tancades totalment o parcialment, esdevenint impossible la 
prestació, total o parcial, del servei o serveis contractats per part del contractista. En cas de 
suspensió parcial, el contracte quedarà parcialment suspès pel què fa a la prestació dels 
serveis vinculats als edificis o instal·lacions públiques tancades, totalment o parcialment, des 
de la data en què l’edifici o instal·lació pública o part dels mateixos quedi tancada i fins a la 
seva reobertura. L’òrgan de contractació notificarà al contractista els serveis de seguretat i 
neteja què hagin de continuar prestant-se en cadascun dels edificis o instal·lacions públiques a 
fi i efecte què el contractista pugui procedir a restablir el servei en els termes pactats.

Novè.- Comunicar què l’Ajuntament de Sant Cugat podrà adoptar les mesures que estimi 
necessàries en el marc de les ordres directes per les autoritats competents als efectes de 
l’estat d’alarma, de conformitat amb la conservació de les competències que li han estat 
atorgades per la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis.
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Desè.- Publicar aquesta resolució al web municipal i al portal de transparència de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, sense perjudici de la seva difusió per qualsevol altre mitjà idoni.

F_FIRMA_84 F_FIRMA_16


		2020-04-01T15:04:00+0200
	AUPAC
	Administració Electrònica
	Sellado digital de documento AUPAC


		2020-04-01T13:52:00+0200
	AUPAC
	Mireia Ingla Mas - DNI 41081920X (TCAT)
	Firma digital de documento AUPAC


		2020-04-01T15:04:00+0200
	AUPAC
	Rosa Castellà Mata - DNI 40879809T (TCAT)
	Firma digital de documento AUPAC




