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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la
contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat
d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Decret
La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, comporta que l’Ajuntament hagi d’adoptar les
mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics municipals i alhora garantir la
seguretat de les persones, amb el clar objectiu de reduir al màxim la circulació de persones
per evitar patologies i els contagis, en especial a les persones integrants de grups de risc.
Les mesures adoptades per l’Estat mitjançant la declaració de l’estat d’alarma, així com pels
decrets i les instruccions d’aquest Ajuntament, en especial el Decret d’Alcaldia de 14 de març
de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del
virus COVID-19, tenen un impacte en els contractes vinculats a tot tipus de serveis i
prestacions contractades per l’Ajuntament i les entitats del seu sector públic. El Decret
d’Alcaldia de 14 de març de 2020 té com a finalitat salvaguardar la protecció de la salut i de
garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics municipals que resultin
imprescindibles per a la ciutadania, i estableix mesures de racionalització sobre els serveis
municipals que es presten a la ciutat i que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania tot
diferenciant entre els serveis essencials d’aquells altres que no tenen aquest caràcter.
Resulta necessari complementar aquell primer decret i establir les prescripcions pertinents en
funció dels diferents supòsits dels expedients vinculats amb la contractació del sector públic.
En tot cas, és objectiu d’aquest decret no paralitzar absolutament l’Administració municipal i
el seu sector públic, fent-lo compatible amb les disposicions vigents i, en especial, la
declaració de l’estat d’alarma, permetent la continuïtat dels contractes sempre que això sigui
possible i garantint l’estabilitat laboral.
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l’article 13.1.a), h) i l) de la Carta
municipal de Barcelona, en relació a la direcció del govern i l’administració municipals i a
l’impuls i la direcció dels serveis i les obres municipals, a la direcció superior de tot el
personal municipal i la prefectura de la Guàrdia Urbana, així com a l’adopció, en cas de
catàstrofe o infortuni, o de risc greu d’aquests,
Disposo,
Primer. Objecte i finalitats
1. És objecte d’aquest Decret l’establiment dels criteris a aplicar als expedients de
contractació en curs i als contractes vigents, afectats per la declaració de l’estat d’alarma amb
independència del seu objecte, tipologia contractual i naturalesa administrativa o privada.
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2. Els objectius i les finalitats que inspiren aquest Decret són:
a) Vetllar en tot moment per la salut i el benestar de totes les persones treballadores
vinculades a l’execució de contractes adjudicats per l’Ajuntament de Barcelona i tot el
seu sector públic.
b) Col·laborar amb les indicacions de les autoritats sanitàries per a prendre tota mesura
que col·labori a frenar la propagació del COVID-19.
c) Garantir el funcionament i continuïtat en la prestació de tots els serveis considerats
essencials, i també d’aquells serveis que no tenen aquesta consideració però en què es
pot fer un compliment a distància per mitjans tècnics.
d) Aplicar el principi d’inalterabilitat dels contractes en la mesura que sigui possible.
e) Garantir la liquiditat de les empreses contractistes i el manteniment dels llocs de
treball.
f) Garantir, en els termes que legalment procedeixin, la indemnitat de les empreses
contractistes en els contractes que es vegin afectats per la suspensió.
Segon. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Decret és aplicable a l’Ajuntament de Barcelona i a les entitats del grup municipal:
els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils de
capital íntegrament o majoritàriament municipal, i també els consorcis, les fundacions i les
associacions adscrites a l’Ajuntament de Barcelona relacionades en l’enllaç
https://ajuntament.barcelona.cat/entitats/sites/default/files/organitzacio_ens_dependents_ca.pdf.

2. Aquest Decret també és d’aplicació a les empreses candidates a l’adjudicació dels
contractes del sector públic, així com a les empreses amb contracte en vigor.
3. Aquest Decret s’aplica als contractes del sector públic municipal, excepte els relatius a
obres públiques, que es regeixen pel paràgraf 1 de l’apartat setè del Decret d’Alcaldia de 14
de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb
motiu del virus COVID-19.
Tercer. Manteniment dels contractes formalitzats relatius a serveis essencials o
susceptibles de prestar-se a distància
1. S’ha de continuar amb l’execució, segons les respectives clàusules, dels contractes
l’objecte dels quals sigui la prestació de serveis essencials, segons la definició continguda en
el Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020.
2. També s’ha de mantenir l’execució dels contractes que es puguin prestar a través de
mitjans electrònics o a distància, sempre que es garanteixi la salut de les persones
treballadores i es compleixi amb els requeriments del Reial decret 463/2020, així com la resta
de prevencions establertes per les autoritats sanitàries.
3. Les empreses contractistes han de presentar un pla de contingència a cada gerència, o al
responsable del contracte, en què s’especificaran les mesures adoptades per tal de prevenir
els riscos per a la salut del personal adscrit al contracte.
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4. En el cas que les prestacions puguin ser realitzades a distància correspon a l’empresa
habilitar els canals i les condicions per a fer-ho possible, sense que això comporti cap
indemnització per part de l’Ajuntament de Barcelona o de les entitats del grup municipal.
Quart. Expedients de contractació iniciats amb anterioritat a l’estat d’alarma i que
no s’hagi fet la formalització del contracte
1. De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, en virtut de
la qual s’interrompen i se suspenen els terminis per tramitar els procediments de les entitats
del sector públic, resten suspesos els terminis oberts en els expedients de contractació que es
trobin en tramitació en qualsevol situació prèvia a la seva formalització a l’entrada en vigor de
l’estat d’alarma.
2. S’exceptuen de la suspensió a què es refereix l’apartat anterior els expedients de
contractació que, si s’escau, estiguin referits a prestacions de caràcter essencial no ajornables
o susceptibles de prestar-se a distància.
Cinquè. Suspensió dels contractes formalitzats abans de l’entrada en vigor de l’estat
d’alarma, que no estiguin vinculats a serveis essencials o que no sigui possible la
seva prestació a distància
1. En el cas dels contractes del sector públic, qualsevol que sigui el seu caràcter, que s’hagin
formalitzat abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, que resultin afectats per l’aplicació
del Decret d’Alcaldia de 14 de març de 2020 i que tinguin per objecte serveis no essencials o
que no siguin susceptibles de ser prestats a distància, s’ha de procedir a acordar la seva
suspensió total o parcial, mitjançant resolució de les gerències o òrgans corresponents, de
conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
2. Abans d’adoptar la resolució de suspensió a què es refereix l’apartat 1, cal la prèvia
conformitat de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica.
3. Finalitzat l’estat d’alarma es dictarà resolució de reajustament dels terminis d’execució, tot
de conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017 i l’article 96 del Reial decret 1098/2001, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Sisè. Efectes de la suspensió dels contractes
1.En la resolució de suspensió s’ha d’ordenar a les empreses contractistes el manteniment
dels equips, la maquinària i la dotació dels seus recursos humans per tal que puguin atendre
emergències i la immediata tornada a l’execució dels contractes en el moment en què siguin
requerides.
2. En la resolució de suspensió s’ha d’acordar el pagament dels conceptes indemnitzatoris
que, de conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017, resultin procedents d’acord amb les
justificacions que presentin les empreses contractistes. Aquests pagaments poden tenir el
caràcter de pagaments a compte.
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3. El pagament de la indemnització a què es refereix l’apartat 2 s’ha de vincular amb una
declaració responsable de l’empresa contractista en què es comprometi a no realitzar cap
acomiadament de personal, ni iniciar un procediment de regulació d’ocupació, mantenint en
tot cas les condicions d’estabilitat laboral. L’incompliment d’aquesta declaració podrà
comportar la imposició de sancions administratives de conformitat amb l’article 20 del Reial
decret 463/2020 i el reintegrament de les quantitats satisfetes.
Setè. Empreses, consorcis i fundacions i resta d’entitats del grup Ajuntament de
Barcelona
1. D’acord amb els criteris establerts en aquest Decret, totes les entitats instrumentals del
grup municipal, en coordinació amb la gerència responsable, han d’adoptar les decisions
corresponents per fer-lo efectiu en aplicació de les disposicions vigents i del pla de
contingència respectiu.
2. Són d’aplicació els criteris generals d’aquest Decret al conjunt d’empreses, consorcis,
fundacions i resta d’entitats del grup municipal.
Disposició final. Eficàcia, vigència i publicació
1. Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació i té vigència indefinida fins a la
seva derogació, revisió o modificació segons l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord
amb les instruccions i directrius de l’autoritat sanitària. En tot cas, estarà en vigor durant la
vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020.
2. Aquesta resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en la
Gaseta municipal i en el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona i, si s’escau, de les entitats del
grup municipal. En tot cas, s’ha de publicar a la seu electrònica municipal.
3. S’ha de donar compte d’aquesta resolució al Consell Municipal.

Barcelona, 17 de març de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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