
 

RESUM ÚNICAMENT PER A CONTRACTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL SEU SECTOR PÚBLIC 

 

  
CONTRACTES D’OBRES 

 
CONTRACTES DE SERVEIS I ASSISTÈNCIES VINCULATS A UNA 

OBRA 
 

 
SUSPENSIÓ O 
AMPLIACIÓ DE 
TERMINI 

 
No es decreta la suspensió de contractes d’obres amb caràcter general. 
 
La suspensió del contracte es pot produir a petició del contractista quan: 
 
1. El contracte no hagi perdut la seva finalitat com a conseqüència de la 

situació de fet creada per la COVID-19 o les mesures adoptades per 
l’Estat. 

2. Quan la situació de fet creada per la COVID-19 impossibiliti l’execució del 
contracte. 

 
La suspensió durarà fins que la prestació es pugui reprendre o fins que 
l’òrgan de contractació notifiqui la fi de la suspensió. 

Es podrà demanar una ampliació de termini contractual quan el termini de 
finalització d’una obra recaigui durant la vigència de l’estat d’alarma i la 
situació de fet creada per la COVID-19 o les mesures adoptades per l’Estat 
impedeixin la seva entrega dins de termini. 

No es decreta suspensió de contractes de serveis d’arquitectura amb 
caràcter general. 

Excepcions: 

Que el contracte hagi perdut la seva finalitat a conseqüència de la situació 
de fet creada per el COVID-19 

Es permet allargar els terminis d’execució dels contractes de serveis i 
assistències vinculats a l’execució d’una obra si el contractista incorre en 
demora en el compliment del termini contractual com a conseqüència de: 

 La situació de fet creada per la crisi sanitària del COVID-19 o  
 Les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o 

l’administració local per a combatre la COVID-19 

Caldrà que el contractista ofereixi el compliment dels seus compromisos si 
s’amplia el termini inicial o la pròrroga en curs 

 
PROCEDIMENT 

 
El contractista ha de demanar la suspensió a l’òrgan de contractació 
demanant també si és el cas, una indemnització 
 
La sol·licitud ha de contenir: 
 
 Les raons per les que l’execució del contracte ha esdevingut impossible 
 
 El personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les 

instal·lacions i els equips adscrits a l’execució del contracte en aquell 
moment 

 
 Els motius que impossibiliten al contractista emprar mitjans esmentats en 

un altre contracte. 
 
Un cop feta la sol·licitud, l’òrgan de contractació ha d‘haver respost en 5 dies 
naturals, altrament, s’entendrà desestimada la reclamació d’indemnització. 
 

El contractista podrà de demanar l’ampliació de termini d’execució del 
contracte per un període com a mínim igual al retard ocasionat per les causes 
esmentades anteriorment i comprometent-se a complir les seves obligacions 
contractuals en el nou termini ampliat. 

El director de l’obra haurà de justificar que l’endarreriment no és per causa 
imputable al contractista, sinó que s’ha produït com a conseqüència de la 
COVID-19 

L’òrgan de contractació concedirà l’ampliació i no procedirà la imposició de 
penalitats al contractista ni la resolució del contracte. 

  

 
 



 
COMPENSACIONS No aplica el sistema de compensacions de la LCSP.  

Un cop acordada la suspensió o ampliació de termini seran indemnitzables els 
següents conceptes:  

 Despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal 
adscrit a l’execució ordinària del contracte, durant el període de 
suspensió. (consultar limitacions d’imports directament al DL 8/2020).  

 Despeses per manteniment de la garantia definitiva relatives al 
període de suspensió del contracte. 

 Despeses de lloguers o de manteniment de maquinària, instal·lacions 
i equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no 
varen poder-se destinar a altres finalitats diferents de l’execució del 
contracte suspès i que el seu import sigui interior al cost de la 
resolució dels esmentats contractes de lloguer o manteniment de 
maquinària, instal·lacions i equips. 

 Despeses corresponents a pòlisses d’assegurances previstes al plec i 
vinculades a l’objecte del contracte que hagin estat subscrites pel 
contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte. 

Per poder cobrar aquests imports serà indispensable acreditar: 

 Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i 
suministrados que hagués contractat per l’execució del contracte, 
estiguessin al corren del compliment de les seves obligacions laborals 
i socials a data 14 de març de 2020. 

 Que el contractista principal estava al corrent de les seves obligacions 
de pagament als seus subcontractistes i subministradors en els 
termes previstos en els articles 216 i 217 de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic a data 14.3.20 

La Generalitat preveu un mecanisme de cobrament anticipat d’aquesta 
indemnització en els casos de suspensió del contracte que s’explica a continuació: 

 El contractista podrà cobrar un import igual al de la darrera certificació 
d'obra o factura del contracte de servei o assistència a l'obra. 

 Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports 
corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al 
contracte i no podrà superar el preu final del contracte. 

 Aquest pagament serà a compte de l'abonament dels danys i 
perjudicis derivats de la suspensió dels contractes d'obra. 

ATENCIÓ: L'import d'aquest pagament a la bestreta que excedís de la 
quantificació dels danys i perjudicis acreditats pel contractista es deduirà, una 
vegada aixecada la suspensió del contracte, dels pagaments següents, de 
forma prorratejada en proporció al termini pendent d'execució del contracte. 

Els contractistes tenen dret a l’abonament de les despeses salarials 
addicionals que haguessin pogut tenir com a conseqüència del temps 
perdut en motiu de la COVID-19, fins un límit màxim del 10% del preu 
inicial del contracte.  

Caldrà sol·licitar expressament aquest pagament acreditant la realitat, 
efectivitat i quantia de les despeses que es volen recuperar. 

 

 




