
 

 

Nota informativa sobre mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i 

social del COVID-19 adoptades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març 

En les notes que s’acompanyen resumim les principals previsions adoptades amb l’entrada en 

vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, sobre mesures urgents i extraordinàries davant 

de l’emergència sanitària derivada de la pandèmia del coronavirus. 

Mesures de contractació pública 

 Els contractes públics vigents a l’entrada del reial decret l’execució dels quals esdevingui 

impossible com a conseqüència del COVID-19 o per les mesures adoptades per les 

administracions per combatre’l, quedaran automàticament suspesos fins que es pugui 

tornar a l’activitat i així ho comuniqui l’òrgan de contractació al contractista. En aquests 

casos, l’ens contractant haurà d’indemnitzar el contractista pels danys, si així ho sol·licita i 

prova. Els conceptes a indemnitzar seran:  

 

o Despeses salarials abonades al personal adscrit al contracte a data de 14 de març de 

2020.  

o Despeses per manteniment de la garantia definitiva. 

o Despeses per lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips adscrits 

directament a l’execució del contracte.  

o Despeses per pòlisses d’assegurança vinculades al contracte.  

 

 No seran d’aplicació  les regles previstes per la Llei de contractes del sector públic per als 

supòsits de suspensió del contracte i, per tant, no s’indemnitzaran altres conceptes a banda 

dels indicats, ni tampoc la suspensió constituirà causa de resolució del contracte.  

 

 La indemnització únicament procedirà quan l’òrgan de contractació, a petició del 

contractista en què s’indiqui la causa d’impossibilitat de l’execució del contracte i els mitjans 

adscrits al mateix, resolgui expressament en el sentit d’apreciar la impossibilitat de 

l’execució del contracte. En el cas que, en el termini de 5 dies naturals des de la petició del 

contractista, l’òrgan de contractació no hagi dictat resolució expressa apreciant la 

impossibilitat del contracte i la seva suspensió, haurà d’entendre’s desestimada.  

 

 


