Mesures en materia de contratacó pública per paliar les conseqüències del COVID-19
L’article 34 del reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix les mesures que es passen a sintetitzar
adreçades a la contractació administrativa del sector públic, excepte els següents contractes:
-

Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d’altra índole, l’objecte del qual
estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

-

Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes informàtics.

-

Contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les
infraestructures i serveis de transport.

-

Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzen en mercats.

PRIMERA.- Contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva d’execució
impossible:
-

Quedaran suspesos de forma automàtica durant el període en que no s’ha pogut prestar el servei
com a conseqüència de les mesures desenvolupades pel estat d’alarma.

-

L’òrgan de contractació ha de notiﬁcar l’aixecament de la suspensió.

-

L’entitat del sector públic contractant haurà d’abonar els danys i perjudicis al contractista pels
següents conceptes i durant el termini de suspensió:
o
o
o
o

despeses salarials del treballador adscrit al contracte.
despeses manteniment garantia deﬁnitiva.
despeses de lloguer o manteniment maquinària i instal·lacions.
despeses de les pòlisses contractades ad-hoc.

El contractista haurà de sol·licitar la suspensió dins dels 5 dies a partir del 18 de març.
-

Si un contracte de serveis i/o subministrament de prestació successiva ﬁnalitza durant el període
d’estat d’alarma, s’aplica l’article 29.4 LCSP en virtut del qual queda prorrogat el mateix ﬁns tenir
un nou contracte formalitzat.

SEGONA.- Contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva que no hagin
perdut la seva ﬁnalitat i que el contractista hagi entrat en mora però ofereixi voluntat de complir-ho
amb ampliació de termini:
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-

Òrgan de contractació haurà d’ampliar el termini d’execució del contracte.

-

Termini d’ampliació: Mateix temps que el perdut amb ocasió de les restriccions del COVID-19.

-

No s’imposarà penalitats.

-

L’entitat del sector públic haurà d’abonar al contractista les despeses addicionals (límit 10%
preu inicial contracte) en que aquest hagués incorregut com a conseqüència del temps perdut
amb motiu del COVID-19.

TERCERA.- Contractes públics d’obres d’execució impossible i que, d’acord amb el «programa de
desenvolupament dels treballs o pla d’obra», estigués prevista la ﬁnalització entre el 14 de març i
durant el período de vigencia de l’estat d’alarma:
-

Quedaran suspesos, a instància del contractista, durant el període en que no s’ha pogut executar
l’obra com a conseqüència de les mesures adoptades pel estat d’alarma.

-

L’òrgan de contractació ha de notiﬁcar l’aixecament de la suspensió.

-

El contractista podrà demanar una pròrroga del termini de lliurament ﬁnal.

-

L’entitat del sector públic haurà d’abonar els danys i perjudicis al contractista (sempre que aquest
compleixi unes condicions) pels següents conceptes i durant el termini de suspensió:
o
o
o
o

despeses salarials del treballador adscrit al contracte.
despeses manteniment garantia deﬁnitiva.
despeses de lloguer o manteniment maquinària i instal·lacions.
despeses de les pòlisses contractades ad-hoc.

El contractista haurà de sol·licitar la suspensió dins dels 5 dies a partir del 18 de març.
QUARTA.- Contractes de concessió de serveis tindràn dret a obtener el restabliment de l’equilibiri
econòmic, a través de:
-

ampliació de la seva durada inicial ﬁns un màxim d’un 15%, ó

-

modiﬁcació de les clàusules de contingut econòmic.

Aquest reequilibri ha de compensar:
-

Pèrdua d’ingressos.

-

Increment costos suportats (desepeses adicionals salarials).

El contractista haurà de sol·licitar el reequilibri dins dels 5 dies a partir del 18 de març.
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