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Nota-resum del Decret llei 8/2020 de modificació parcial 

del Decret llei 7/2020 

 

Avui, dimarts 25 de març, s’ha publicat al DOGC el Decret llei 8/2020, de 24 de març, 

de modificació parcial 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, i d'adopció d'altres mesures 

complementàries. 

A diferència del Decret llei 7/2020, aquest Decret llei entra en vigor, en la seva 

integritat,  el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Mesures més destacades: 

 

Contractació pública 

 Amb efectes des del 14 de març de 2020 i fins que s’acordi l’aixecament del 

tancament dels centres escolars, es declara la suspensió de l'execució dels 

contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents: 

contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats 

d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes i transport 

escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil i primària, 

instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, 

escoles d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial, 

escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols 

propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors.  

 

 Davant la impossibilitat de prestació de determinats contractes vinculats a 

edificis, instal·lacions i equipaments públics, se’n podrà declarar la suspensió 

total o parcial des del moment en què resulti impossible la seva execució. 

 

 La suspensió dels contractes previstos en els apartats anteriors comportarà en 

tots els casos l'abonament al contractista dels danys i perjudicis efectivament 

soferts per aquest durant el període de suspensió, d'acord amb el que estableix 

l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020.  

 

 En els contractes de neteja i de seguretat i vigilància s'aplicarà el règim 

d'indemnitzacions previst a l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
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contractes del sector públic, tenint en compte igualment tots els danys i 

perjudicis efectivament soferts i les despeses acreditades.  

 

 Es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que queden 

suspesos des de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que 

per a cada contracte s'hagi establert, en concepte de bestreta a compte del 

pagament dels danys i perjudicis, produint-se la regularització definitiva dels 

pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió. 

 

 Els contractes de concessió de serveis, com menjadors escolars i altres 

afectats pel tancament dels centres escolars, queden subjectes al règim 

establert a l'article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a 

la suspensió i al pagament de les indemnitzacions corresponents.  

 

 S’habilita els òrgans competents de les entitats locals de Catalunya perquè 

puguin aprovar normes o actes administratius de suspensió de l'execució de 

contractes, en els mateixos termes i amb els mateixos efectes establerts per a 

la Generalitat. 

 

 La suspensió de l'execució dels contractes no  es podrà considerar un motiu 

per aplicar expedients de regulació d'ocupació, llevat d’unes excepcions 

concretes. Si l’empresa sol·licita l'aplicació d'un expedient de regulació 

d'ocupació l'òrgan contractant que acordarà la suspensió del pagament a 

compte. 

 

 Modificació de l’article 6 del Decret llei 7/2020, referent als contractes d'obra i 

serveis o assistències vinculats contractats per l'Administració de la Generalitat 

o el seu sector públic. 

 

 

Subvencions 

 Mesures de flexibilització en relació a les condicions establertes a les bases 

reguladores i convocatòries amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les 

actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context 

generat pel COVID-19. En especial en l'àmbit cultural, social, ocupacional i 

d'esports. 
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Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret 

públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya 

 

 Durant l’estat d’alarma les sessions dels òrgans de govern i d'administració 

podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital. 

També possibilitat de votació per escrit i sense sessió presencial. 

 

 Suspensió i pròrroga de terminis relacionats amb la presentació dels comptes 

anuals. 

 

 

Cànon de l’Aigua 

 Aplicació d'un coeficient 0,5 sobre els tipus domèstic, industrial general i 

específic als consums efectuats durant els mesos d'abril i maig de 2020. 

 

 Es manté la tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables.  

 

 

 

Serveis Jurídics ACM 

25 març 2020 

 

 


