ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels
contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb
l'objectiu de reduir riscos de propagació delCOVID-19.

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’ACORD GOV/54/2020, de 27
de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la
Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació delCOVID-19.
L’àmbit subjectiu de l’Acord de Govern és l’administració de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic i, Acorda el següent:
-

La suspensió de tots els contractes d’obres, en fase d’execució, de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i dels seu secor públic, durant la vigència de l’estat d’alarma.

-

Els efectes de la suspensió son a partir de l’endemà de la publicació del present Acord
(això és el dia 29 de març de 2020), sense que sigui necessària la notificació al
contractista. Pel que fa a les suspensions sol·licitades amb anterioritat a l’entrada en
vigor del present Acord de Govern, es regiran pel Decret Llei 7/2020, de 17 de març
modificat pel Decret Llei 8/2020, de 25 de març.

-

El contractista haurà de garantir la conservació de les obres realitzades així com la seva
seguretat.

-

Possibilitat d’aixecament d’acta de suspensió, d’ofici o a instància del contractista, que
ha de contenir el següent:

o
o
o
o
o

-

Estat de l’obra a la data de la suspensió així com el personal adscrit amb la
dedicació a l’execució del contracte.
Determinació expressa que l’obra no ha perdut la seva finalitat.
Actuacions a desenvolupar per mantenir la seguretat de les persones, els
materials i l’espai públic.
Conceptes indemnitzables, d’acord amb l’aparat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Possibilitat d’establir, amb acord previ del contractista, l’aplicació de mesures pel
manteniment dels llocs de treball afectats mitjançant un pagament a la bestreta
i a compte de l’abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió de
l’obra ( articles 3 i 6.2 de Decret Llei 7/2020, de 17 de març modificat pel Decret
llei 8/2020, de 25 de març).

No queden suspesos els contracte d’obres declarats d’emergència, bàsics o estratègics
o que l’execució dels quals es consideri necessària per mantenir la seguretat de les
persones, materials o espais públics o per assegurar i garantir la lluita contracta la
COVID-19. En aquest casos, la no suspensió haurà de ser notificada per correu
electrònic al contractista en un termini de dos dies de la seva adopció.
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