
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

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 del
COVID-19.

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus
derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, que afecten, entre d'altres,
l'activitat de les administracions públiques, la contractació pública, i l'activitat de foment.

El confinament acordat per les autoritats sanitàries és la millor manera de combatre la propagació del COVID-
19. Amb aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat considera necessari continuar adoptant les mesures que
estima oportunes per evitar posar en risc la ciutadania i reduir o limitar al màxim els riscos laborals.

En aquest context, és necessari reduir l'activitat pública externa a tot allò que sigui estrictament necessari. Per
aquesta raó, i atenent la dificultat de garantir, en l'àmbit de la construcció, el compliment de les mesures
sanitàries dictades amb caràcter general, ja sigui per raons de proximitat dels treballadors o per les necessitats
de protecció es considera que es produeix una circumstància que impedeix la continuació de les obres i, per
tant, és necessari acordar la suspensió de l'execució dels contractes d'obres que no siguin qualificats
d'emergència, basics o estratègics, o estrictament necessaris per a l'adequat funcionament de l'Administració i
el seu sector públic, amb la finalitat última d'afavorir el compliment de les mesures de confinament i garantir la
seguretat de la ciutadania i treballadors, tant del sector públic com també del sector privat.

L'article 208.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, preveu que l'Administració pot acordar la suspensió dels contractes públics, a banda de
la suspensió dels contractes públics que ha regulat l'article 34.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i l'article 6 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 tributària i econòmica, modificat pel Decret llei
8/2020, de 24 de març.

A l'empara de la previsió anterior, la situació actual de pandèmia i la necessitat de garantir al màxim el
compliment de les condicions de confinament és causa suficient per suspendre l'execució dels contractes
d'obres, la continuació dels quals no sigui qualificada d'emergència, bàsica o estratègica o estrictament
necessària en els termes esmentats.

Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Govern

 

Acorda:

 

1. Suspendre l'execució dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant
la vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

2. Resten exclosos d'aquesta suspensió els contractes d'obres declarats d'emergència, bàsics o estratègics o
que tinguin qualificacions anàlogues com essencials o altres, per l'òrgan de contractació, l'execució dels quals
es considera necessària per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i espais públics o
per assegurar i garantir les actuacions i mesures de lluita contra la pandèmia del COVID-19.

 

3. La suspensió produeix efectes l'endemà de la publicació d'aquest Acord, sense que calgui la notificació al
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contractista. No obstant la suspensió, el contractista haurà de realitzar les actuacions oportunes que
garanteixin la conservació de les obres realitzades i la seguretat d'aquestes.

 

4. A aquests efectes, d'ofici o a sol·licitud del contractista es pot aixecar acta de suspensió, que, degudament
formalitzada, i amb referència al present Acord a efectes de motivació, ha de contenir les previsions següents:

a) L'estat de l'obra a data de la seva suspensió i el personal adscrit i la seva dedicació a l'execució del
contracte a la data de la publicació d'aquest Acord.

b) La determinació expressa que l'obra no ha perdut la seva finalitat.

c) Les actuacions necessàries a desenvolupar per tal de mantenir la seguretat de les persones, els materials i
l'espai públic.

d) Els conceptes indemnitzables, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, si d'acord amb la normativa que sigui aplicable al contracte, no
resulta de preferent aplicació el règim específic que es disposa en el plec de clàusules administratives al qual
se sotmet el contracte.

 

5. L'òrgan de contractació, amb l'acord previ del contractista, podrà establir en l'acta de suspensió l'aplicació
del que disposen els articles 3 i 6.2 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
tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020.

 

6. La resolució per la qual s'acorda la continuïtat en l'execució del contracte a què es fa referència en el punt 2
haurà de ser comunicada per correu electrònic, en el termini de 2 dies de la seva adopció, al contractista
corresponent.

 

7. El que es preveu en aquest acord no serà d'aplicació a les suspensions d'obres sol·licitades amb anterioritat
a la seva producció d'efectes, les quals es regeixen pel 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 tributària i econòmica, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març.

 

8. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de març de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència i portaveu del Govern

 

(20.087.023)
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