
 

 

 

 

Nota informativa relativa a l’ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa 
l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s'acorden els criteris per reprendre 
l'execució de determinats contractes de l'Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic que havien estat suspesos amb l'objectiu de reduir riscos de 
propagació de la COVID-19. 
 

Avui s’ha publicat al DOGC l’Acord de Govern 65/2020, de 5 de maig, que complementa l’Acord 

GOV/54/2020, de 27 de març i s’acorden els criteris per reprendre l’execució de determinats 

contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos 

amb l’objectiu de reduir els riscos de propagació de la COVID.19.  

 

L’objectiu del present Acord de Govern és reactivar, de forma progressiva,  els contractes d’obres 

i manteniment d’edificis de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic que van ésser 

declarats suspesos totalment o parcialment o que han vist afectat el seu desenvolupament 

normal com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front al COVID-19.  

L’acord de Govern contempla 6 punts: el primer relatiu a l’aixecament de la suspensió de 

l’execució dels contractes d’obres; el segon relatiu a l’aixecament de la suspensió de l’execució 

dels contractes de serveis i assistència tècnica vinculats a les obres; el tercer relatiu a 

l’aixecament de la suspensió de l’execució dels contractes de serveis de manteniment 

d’immobles; el quart en relatiu al procediment d’aixecament de la suspensió i el cinquè i sisè 

relatius a altres aspectes de funcionament de caire intern.  

 

1. Aixecament Suspensió Contractes d’obres:  

Objectiu: Aixecar la suspensió de l'execució de les obres de l'Administració de la Generalitat i 

del seu sector públic decretada per l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març. 

Condició: sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i salut pública. 

Fases: 4 

- Fase 1: 

o Efectes: a partir del dia 7 de maig de 2020 

o Condició: Que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o persones 

alienes a l'obra 

o Obres afectades:  

 Obres d’edificació en equipaments públics i monuments(rehabilitació, 

reforma, ampliació i millora) 

 Obres d’edificació de nova construcció 

 Intervencions arqueològiques 

 Obra civil en espais oberts 

 Obres civils de transport.  

 

- Fase 2: 

o Efectes: 21 de maig de 2020 

o A tenir en compte: poden ser executades amb una interacció sectorial 

controlada amb usuaris o persones alienes a l'obra 



 

o Obres afectades:  

 

 Obres d’edificació d’equipaments públics, amb excepció de les que 

afectin l’àmbit sanitari i assistencial.  

 Obres civils de superfície a l’interior del nucli urbà. 

 Altres obres que entenem que no tenen afectació en el cas centres 

sanitaris i socials.  

 

- Fase 3: 

o Efectes: 28 de maig de 2020 

o A tenir en compte: possibilitat d’interacció amb usuaris o persones alienes a 

l’obra.  

o Obres afectades:  

 Resta d’obres d’edificació, amb excepció de les obres que afectin a 

l’àmbit sanitari i assistencial. 

 Resta d’obres civils.  

 

- Fase 4: 

o Efectes: Quan el Departament de Salut ho determini i no abans del 28 de maig 

de 2020 

o Obres afectades: Obres d’edificació que afectin l’àmbit sanitari i assistencial.  

 

Procediment d’aixecament de la suspensió: 

- Obres suspeses automàticament per aplicació de l’Acord GOV/54/2020, de 27 de 

març:  

 

o aixecament automàtic de la suspensió, sense necessitat d’adoptar cap resolució.  

o Comunicació per correu electrònic al contractista.  

 

- Obres suspeses a petició del contractista en aplicació del DL 7/2020, de 17 de març 

modificat pel DL 8/2020 de 24 de març: 

 

o Resolució de l’Òrgan de Contractació aixecant la suspensió i notificant-ho al 

contractista, sense que sigui necessària petició per part d’aquest.   

 

2. Aixecament Suspensió contractes de serveis i assistència tècnica vinculats a 

les obres: 

 

Objectiu: Aixecar la suspensió de l'execució dels contractes de serveis i assistència tècnica 

vinculats a les obres de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic decretada per 

l'Acord GOV/54/2020, de 27 de març. 

A tenir en compte: Ampliació del termini de forma automàtica per un període equivalent a termini 

en què l’obra hagi quedat suspesa.  

Procediments d’aixecament de la suspensió: En tant que l’Acord de Govern no ho regula, 

entenem que es podria aplicar les mateixes regles indicades a l’apartat dels contractes d’obres.  

 

3. Aixecament Suspensió contractes de manteniment d’immobles  

 



 

 

 

Objectiu: Aixecar la suspensió dels contractes de manteniment dels immobles de la Generalitat 

de Catalunya i el seu sector públic l’execució dels quals va quedar suspesa total o parcialment 

en aplicació de DL 7/2020, de 17 de març, modificat pel DL 8/2020 de 24 de març.  

Condició: Establir criteris de proporcionalitat respecte dels usos dels immobles i garantir, en tot 

cas, la seva funcionalitat.  

Fases: 2 

- Fase 1: 

o Efectes: a partir del dia 7 de maig de 2020 

o Serveis afectats:  

 Edificis on ja hi hagi activitat: Serveis de manteniment ordinari  

 Edificis on no es reprengui l’activitat: Serveis de manteniment bàsics i 

que garanteixi les condicions de seguretat i salut i la funcionalitat fins al 

moment de la represa de l’activitat. 

 

- Fase 2:   

o Efectes: Quan el Departament de Salut ho determini 

o Serveis afectats: Serveis de manteniment ordinari dels centres de l’àmbit sanitari 

i assistencial.  

 

Procediment d’aixecament de la suspensió: 

- Contractes de manteniment d’edificis en els que es reprèn l’activitat: 

o aixecament automàtic de la suspensió, sense necessitat d’adoptar cap resolució.  

o Comunicació per correu electrònic al contractista.  

 

- Resta de contractes de manteniment: 

o En el moment que l’immoble estigui en funcionament: Resolució de l’Òrgan de 

Contractació aixecant la suspensió i notificant-ho al contractista, sense que sigui 

necessària petició per part d’aquest 

o Centres àmbit sanitari i sociosanitari: Quan el departament així ho determini.  

 

NOTA: pel que fa als contractes de manteniment de centres d’àmbit sanitari i sociosanitari 

tingueu en compte que només aplicaria el previst a l’Acord de Govern, en aquells casos 

on hi hagi hagut centres tancats i, en tot cas, que els contractes s’hagin suspès per alguna 

raó concreta.   

 

 

Servei Agregat de Contractacions Administratives 

       


