Nota informativa relativa al Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten
mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19.

Avui s’ha publicat al BOE, el Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures
urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
Pel que fa a la contractació pública, considerem d’interès destacar els següents punts:

Modificació de l’article 34 del Decret-Llei 8/2020, de 17 de març
Es modifica l’apartat 1 introduint les següents novetats
-

La possibilitat que els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva
puguin suspendre’s de manera parcial:
o

Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva,
vigents a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret- Llei (això és el 1 d’abril de
2020), celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic, en el sentit definit
en l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE de 26 de febrer
de 2014, l’execució del qual esdevingui impossible a conseqüència del COVID19 o les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o
l’Administració local per a combatre’l, quedaran suspesos totalment o
parcialment des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació
i fins que aquesta prestació pugui reprendre’s.

-

En cas de suspensió parcial, els danys i perjudicis a abonar seran els corresponents
conforme a la part del contracte suspesa.

-

D’altra banda, en cas que entre el personal que figurés adscrit al contracte es trobi
personal afectat pel permís retribuït recuperable previst en el Reial Decret- Llei 10/2020,
l’abonament per l’entitat adjudicadora de les corresponents despeses salarials no tindrà
el caràcter d’indemnització, sinó d’abonament a compte per la part corresponent a les
hores que siguin objecte de recuperació en els termes de l’article 3 de l’esmentat Reial
Decret- Llei. Per tant s’haurà de tenir en compte en la liquidació final del contracte.

-

S’ha d’afegir que el RD 10/2020 només és aplicable a aquelles activitats que no
estiguessin paralitzades a la seva entrada en vigor, a conseqüència de la declaració de
l’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020.

Es modifica el quart paràgraf de l’apartat 3, introduint la següent novetat (es remarca el text
incorporat) :

-

En aquells contractes en els quals, d’acord amb el programa de desenvolupament dels
treballs o pla d’obra, estigués prevista la finalització del seu termini d’execució entre el
14 de març, data d’inici de l’estat d’alarma, i durant el període que duri el mateix, hi ha
conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per
l’Estat no pugui tenir lloc el lliurament de l’obra, el contractista podrà sol·licitar una
pròrroga en el termini de lliurament final sempre que ofereixi el compliment dels seus
compromisos pendents si se li amplia el termini inicial, havent de complimentar la
corresponent sol·licitud justificativa.

Es modifica l’apartat 6, introduint les següents novetats.
-

Respecte als contractes de neteja i seguretat, que no estaven subjectes d’inici a l’article,
s’especifica que:
o

Sí que serà possible la seva suspensió total o parcial, a instància del contractista
o d’ofici, si com a conseqüència de les mesures adoptades per l’Estat, les
Comunitats Autònomes o l’Administració local per combatre el COVID- 19, algun
o alguns dels seus edificis o instal·lacions públiques quedessin tancats totalment
o parcialment, esdevenint impossible que el contractista presti la totalitat o part
dels serveis contractats.
En el supòsit de suspensió parcial, el contracte quedarà parcialment suspès pel
que fa a la prestació dels serveis vinculats als edificis o instal·lacions tancades
totalment o parcialment, des de la data en què l’edifici o instal·lació pública o part
dels mateixos quedi tancada i fins que la mateixa reobri. Aquest efecte, l’òrgan
de contractació li notificarà al contractista els serveis de seguretat i neteja que
hagin de mantenir-se en cadascun dels edificis. Així mateix, haurà de comunicarli la data de reobertura total de l’edifici o instal·lació pública o part dels mateixos
perquè el contractista procedeixi a restablir el serveis en els termes pactats.

Finalment s’afegeix l’apartat 8 on s’estableix:
-

Que les despeses salarials inclouen les cotitzacions a la Seguretat Social.

Modificació de l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
-

Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 4 de l’article 29, relatiu al termini de durada
dels contractes. La nova redacció possibilita establir una durada del contracte superior
als cinc anys, ara també, pels contractes de subministraments.
En aquest sentit, la redacció del nou article que així (remarquem el que s’ha incorporat
respecte la redacció inicial) :
o

Excepcionalment, en els contractes de subministraments i de serveis es podrà
establir un termini de durada superior a l’establert en el paràgraf anterior, quan
l’exigeixi el període de recuperació de les inversions directament relacionades

amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles d’utilitzar-se en la resta de
l’activitat productiva del contractista o la seva utilització fos antieconòmica,
sempre que l’amortització d’aquestes inversions sigui un cost rellevant en la
prestació del subministrament o servei, circumstàncies que hauran de ser
justificades en l’expedient de contractació amb indicació de les inversions a les
quals es refereix i del seu període de recuperació. El concepte de cost rellevant
en la prestació del subministrament o servei serà objecte de desenvolupament
reglamentari.

Finalment, s’incorpora un nou règim jurídic de HUNOSA i de la fàbrica de Moneda i timbre, com
a mitjans propis.
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