NOTA INFORMATIVA RD 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Avui s’ha publicat en el BOE el Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, el qual preveu, en el seu
article 34, les següents mesures en matèria de contractació pública:

-

Suspensió de contractes d’obra, així com de serveis i subministrament de tracte
successiu:

A instància del contractista, els contractes públics d’obra, així com els de serveis i
subministrament de tracte successiu, llur execució esdevingui impossible a conseqüència del
COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les CCAA o entitats locals quedaran
suspesos, des de que es produeix la situació de fet i fins que les prestacions es puguin reprendre.
Per aplicar aquesta suspensió serà necessari que:
El contractista haurà de cursar una instància indicant els motius que impedeixen l’execució, així
com el personal, les dependències, els vehicles, la maquinària i les instal·lacions i els equips
adscrits a l’execució del contracte. En la instància, també s’haurà d’indicar les raons per les quals
els mitjans anteriors no es poden emprar en un altre contracte.
L’òrgan de contractació disposarà de 5 dies naturals per acceptar o denegar la petició. En cas
de silenci s’entén denegada. La suspensió finalitzarà per notificació de l’òrgan de contractació al
contractista, un cop s’hagi superat la situació de fet que impedia l’execució del contracte.
En aquests casos, s’hauran d’indemnitzar –prèvia sol·licitud i acreditació - els següents danys i
perjudicis al contractista:
-

-

Les despeses salarials del personal adscrit al contracte, a data 14 de març, fins el final
de la suspensió.
Les despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el temps de la suspensió.
Les despeses relatives a lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions
i equips, sempre que el contractista acrediti que no els podia emprar a altres finalitats
durant la suspensió del contracte.
Despeses de pòlisses d’assegurança (en el cas d’obres).

Només procedirà la indemnització si:
a) El contractista, subcontractistes, proveïdors i subministradors estiguessin al corrent de
les seves obligacions laborals i socials a data 14 de març.
b) Si el contractista principal es troba el corrent de pagament a subcontractistes i
subministradors a data 14 de març.
Aquesta indemnització substitueix la prevista en l’article 208.2 a) LCSP, així com la
prevista en l’article 220 TRLCSP, que no resultaran d’aplicació. Pròrroga de contractes
de serveis i subministrament de tracte successiu.
Si al venciment dels contractes de serveis i subministraments de tracte successiu, no s’hagués
formalitzat un nou contracte que garanteixi la prestació, a causa de la paralització dels terminis
administratius decretats en l’estat d’alarma, es podrà aplicar la pròrroga forçosa prevista a l’article
29.4 LCSP, això és la possibilitat de prorrogar forçosament el contracte per un període màxim de
9 mesos.

-

Suspensió dels altres contractes de subministraments i serveis.

A instància del contractista, i sempre que el contracte no hagi perdut la seva finalitat a causa de
la situació d’alarma i les mesures adoptades per les administracions, s’ampliarà el termini inicial
per executar el contracte. A tal efecte, previ informe del responsable del contracte indicant que
el retard no és imputable al contractista, l’òrgan de contractació concedirà un termini addicional
que serà, com a mínim, igual al temps perdut a causa del situació citada o menor si així ho
demana el contractista. No procedirà la imposició de penalitats al contractista, ni la resolució del
contracte per aquesta demora.
Els contractistes tindran dret a l’abonament de les despeses salarials causades per la demora,
amb un màxim del 10% de l’import inicial del contracte, sempre i quan s’acrediti la realitat
d’aquesta despesa.
-

Excepcions a tota la regulació anterior.

Les disposicions anterior no seran aplicables als següents contractes:
-

-

Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d’un altre tipus, vinculat
a la crisis sanitària provocada pel COVID-19.
Contractes de serveis de seguretat, neteja, o manteniment de sistemes informàtics.
Contractes de serveis o subministrament necessàries per garantir el transport i mobilitat
i d’infraestructures i serveis de transport.
Contractes adjudicats per entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin
ingressos dels pressupostos generals de l’estat.

Reequilibri econòmic en contractes de concessió d’obres i concessió de serveis.

En els contractes de concessió d’obres i serveis el concessionari tindrà dret al restabliment de
l’equilibri econòmic del contracte, mitjançant l’ampliació de la seva duració un màxim d’un 15%
o modificant les clàusules econòmiques del contracte. Aquest reequilibri compensarà els
concessionaris per la pèrdua d’ingressos i l’increment de costos suportats, inclosos els salaris
durant el període de suspensió. Caldrà que els contractistes acreditin la realitat, efectivitat e
import d’aquestes despeses.
Aquest reequilibri només tindrà lloc en aquells contractes que haguessin estat suspesos a
instància del contractista, d’acord al règim de suspensió dels contractes d’obres i els de serveis
i subministraments de tracte successiu.
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