Nota informativa relativa al 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 tributaria i econòmica.
Avui s’ha publicat el Decret-Llei 8/2020, de 24 de març, en virtut del qual es modifica parcialment
el Decret-Llei 7/2020, de 17 de març, a fi d’adaptar-lo a les previsions del Reial Decret Llei
8/2020, de 17 de març, modificacions de les quals considerem d’interès a destacar les següents:

-

Suspensió de contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics.
En la redacció original estava prevista la suspensió automàtica d’aquests contractes amb
data efecte 16 de març de 2020. La previsió anterior es modifica, en el sentit de que
deixa de ser automàtica, i podrà ser declarada per l’òrgan de contractació des del
moment en que resulti impossible executar la prestació o a instància del contractista. Així
mateix, es preveu que s’aixequi acte de suspensió, la qual no es requeria, de forma
expressa, abans de la modificació.
Així mateix es modifica la indemnització a favor del contractista que, en la redacció
original, es remetia a l’article 208 LCSP. Però ara la norma es remet a les previsions de
l’article 34.1 Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març. Per tant, les indemnitzacions als
contractistes s’hauran de calcular conforme aquest últim precepte.
En aquest sentit, els conceptes previstos com a indemnització a l’article 34.1 referit, son
els següents:
o
o
o

o

Les despeses salarials que hagués abonat al personal adscrit al contracte durant
el període de suspensió.
Les despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de
suspensió del contracte.
Les despeses de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips
adscrits directament al contracte, durant el temps de suspensió i sempre que no
s’utilitzin per a altres finalitats.
Les despeses corresponents a les assegurances previstes als plecs, vinculades
al contracte efectivament subscrites i vigents.

No obstant, les indemnitzacions derivades de la suspensió de contractes de neteja
seguretat i vigilància es seguiran regint per les previsions de l’article 208 LCSP.
A fi de mantenir els llocs de treballs i no afectar l’activitat econòmica, els pagaments
identificats a l’article 34.1 ( paràgrafs anteriors) es realitzaran en la periodicitat establerta
en els plecs i/o, en el seu cas, els documents contractuals; pagaments en concepte de
bestreta dels danys i perjudicis causats per la suspensió, produint-se la regularització
definitiva dels pagaments un cop aixecada la suspensió.
Finalment, s’estableix que malgrat la suspensió total o parcials del contracte, si es
requereix alguna actuació en relació a les prestacions suspeses, el contractista estarà
obligat a respondre al requeriment que l’administració o entitat pública faci en aquest
sentit.

-

Llocs de treball afectats:
La norma estableix que la suspensió total o parcial dels contractes no serà motiu per
aplicar expedients de regulació d’ocupació dels llocs de treballa adscrits al contracte. En
el cas que, tot i així, s’apliqui un expedient de regulació d’ocupació en dits llocs de treball,
el contractista ho haurà de comunicar immediatament a l’administració o entitat pública,
la qual suspendrà els pagaments en concepte de bestreta per la indemnització del danys
i perjudicis de la suspensió.

-

Suspensió de contractes d’obres i serveis o assistències vinculats:
En relació a la suspensió dels contractes d’obres i serveis d’assistencials vinculat,
exceptuant els contractats per raó d’emergència o que es considerin bàsics o estratègics,
podran ser suspesos d’acord a les previsions de l’article 34.3 RD 8/2020. A diferència de
l’anterior redacció on es preveia una suspensió automàtica.
Així mateix, pel que fa als contractes de subministraments i serveis vinculats a les obres
queden subjectes al règim de suspensió previst a l’article 34.2 RD 8/2020.
A fi de mantenir els llocs de treball, en la redacció original s’autoritzava als òrgans de
contractació a fer pagaments anticipats del preu final del contracte.
No obstant, amb la nova redacció els pagaments a bestreta ho seran a compte dels
danys i perjudicis causats per la suspensió, per 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 de la bestreta que excedeixi de
la quantificació dels danys i perjudicis es deduirà dels pagaments següents de forma
prorratejada en proporció al termini pendent d’execució del contracte.
Finalment, es preveu que l’acord de suspensió sigui suficient, sense ser necessari
aixecar acta de suspensió. En cas que s’aixequi acta de suspensió serà motivació
suficient la referència a aquest Decret-Llei. Així mateix, es podrà aixecar la suspensió de
la obra si es considera que ha esdevingut de caràcter bàsic o estratègic.
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