Nota informativa relativa al 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 tributaria i econòmica.

Avui s’ha publicat el 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 tributaria i econòmica, que disposa les següents mesures d’interès en matèria de
contractació pública:

-

Suspensió de contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics:
ateses les mesures adoptades en la Instrucció de la Secretària d’Administració i Funció
Pública, 3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives
d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb
motiu del Covid-19, que comporten la impossibilitat de prestació de determinats
contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments, com ara neteja, seguretat o
manteniment, amb data 16 de març 2020 es declara la suspensió dels mateixos. Si a
causa de les mesures adoptades es produeix una reducció de la prestació, l’òrgan de
contractació podrà determinar quines prestacions cal seguir executant.
En aquests casos, la suspensió comportarà indemnitzar el contractista dels imports
corresponents a les despeses salarials del personal adscrit, les derivades del
manteniment de les garanties i les pòlisses d’assegurances i, si s’escau, del l’import
corresponent al 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant la
suspensió. L’abonament d’aquest imports es realitzarà amb la periodicitat establerta en
cada contracte o en els plecs corresponents. En el cas que s’aixequi acte de la
suspensió, serà suficient la referència al Decret-Llei per motivar-la.
Els òrgans dels ens local podran dictar normes o actes administratius en el termes
anteriors i per les mateixes circumstàncies.

-

Meses de contractació: es permet la celebració de meses de contractació, de forma
virtual, sense l’assistència presencial dels seus membres, emprant els mitjans
electrònics suficients perquè tant els membres de les meses com terceres persones
puguin seguir telemàticament les obertures. A tal efecte, s’ha de facilitar un enllaç que
permeti fer el seguiment. Excepcionalment, en el cas que no es pugui realitzar un
seguiment telemàtic en directe de les meses, l’òrgan de contractació haurà de certificar
que l’obertura de les ofertes econòmiques i de criteris automàtics s’ha realitzat amb totes
les garanties, i notificar als licitadors de l’acta de la sessió el més aviat possible.

-

Tramitació d’emergència: les adopcions de tot tipus de mesures, directes o indirectes,
per part de les entitats del sector públic de Catalunya per fer front a la situació creada
pel Covid-19, justificarà les contractacions necessàries pel tràmit d’emergència, previst
a l’article 120 LCSP.

-

Suspensió de contractes d’obres i serveis o assistències vinculats: en l’àmbit de la
Generalitat i el seu sector públic, aquests contractes queden suspesos, llevat aquells que
haguessin estat contractats pel tràmit d’emergència o aquells de caràcter bàsic o
estratègic que l’òrgan de contractació consideri necessari mantenir l’execució, encara
que sigui parcial.

A fi de mantenir els llocs de treball, s’autoritza als òrgans de contractació a fer un
pagament anticipat, a compte del preu del contracte, un import igual a l’última certificació
d’obra o factura del contracte de servei o assistència a l’obra. Aquest pagament haurà
de garantir els imports salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el
preu final del contracte. Aixecada la suspensió, l’import del pagament anticipat es deduirà
dels següents pagaments, de forma prorratejada en proporció al termini pendent
d’execució del contracte. L’acceptament d’aquest pagament anticipat pels contractistes,
suposarà la renuncia a rebré qualsevol altre import en concepte d’indemnització derivat
de la suspensió acordada en el termes del Reial Decret.
La suspensió s’estableix des de l’entrada en vigor del Decret-Llei (19/03/20), fins que
s’emeti l’ordre d’aixecar la suspensió.
En últim terme, el Decret-Llei es considera suficient perquè els efectes de la suspensió
siguin efectius, sense necessitat d’aixecar acte de suspensió. L’acte d’aixecament de la
suspensió es considerarà motivada fent referència al Decret-Llei. Finalment, en la
suspensió de les obres s’hauran d’adoptar les mesures de seguretat necessàries.
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