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MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

 
 

 
 

 

Avui dia 19 de març del 2020 es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC) el 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, que preveu una sèrie de mesures 

complementàries al DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, que es va aprovar per part del 

Govern de la Generalitat per tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que 

es poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia. 
 
 
 

 

1. Suspensió de l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, 

instal·lacions i equipaments públics de Catalunya. 

 
1.1. Se suspèn l’execució dels contractes subscrits pels òrgans de contractació 

competents del Departament d'Educació, dels consells comarcals i dels ens locals, que 

es duguin a terme en centres educatius de Catalunya, que tinguin per objecte: 

− Contractes de neteja. 

− Monitoratge o anàlegs. 

− Gestió d’unitats d’escolarització compartida. 

− Traducció de llenguatge de signes. 

− Menjador escolar. 

− Transport escolar. 

 
1.2. S’abonaran al contractista els imports corresponents a les despeses salarials del 

personal adscrit al contracte, les despeses corresponents al manteniment de la 

garantia definitiva i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per 

obligació contractual i l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que 

s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió. 

 
L’abonament de les despeses es durà a terme a partir del 25 de març del 2020, amb la 

mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o 

documents contractuals. 

 
1.3. La durada de la suspensió de l'execució dels contractes s'estableix des del dia 14 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LES MESURES DECRETADES PER LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA AMB L’APROVACIÓ DEL DECRET LLEI 7/2020, DE 17 DE MARÇ 



2 

 
 
 
 
 
 

 

MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA 

de març de 2020 fins a la data en què s'aixequi l'ordre de tancament dels centres 

educatius. 
 

 

2. Suspensió dels contractes d'obra i serveis o assistències vinculats, contractats per 

l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic. 

 
2.1. Se suspenen els contractes d'obra i de serveis o assistències vinculats, contractats 

per l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic, llevat d'aquells vigents 

contractats per emergència o d'aquells que per el seu caràcter bàsic o estratègic 

l'òrgan de contractació decideixi mantenir la seva execució encara que sigui parcial. 

 
2.2. S’abonaran al contractista, en concepte de pagament anticipat, a compte del preu 

de contracte, un import igual al de la darrera certificació d'obra o factura del contracte 

de servei o assistència a l'obra. Aquest pagament haurà de garantir els imports 

corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà 

superar el preu final del contracte. 

 
L'acceptació d'aquest pagament per part dels contractistes, suposarà la seva renúncia 

a percebre cap altre import en concepte d'indemnització derivat de la suspensió del 

contracte en aplicació d'aquest Decret llei. 

 
2.3. La durada de la suspensió de l'execució dels contractes s'estableix des del dia 25 

de març de 2020, fins a la data en què es doni ordre d'aixecar la suspensió. 

 
3. Manteniment de llocs de treball afectats 

 
La suspensió de l'execució dels contractes per aplicació d'aquest Decret llei en cap cas 

es podrà considerar un motiu per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació. 
 
 
 

 

4. Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs 

 
En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs 

cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels 

esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el 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 provocada pel COVID-19. 
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5. Ajut per a la compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya 

 
5.1. S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per l’import de fins a 

2.00 euros per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes que 

compleixin tots els requisits següents: 

a) Que estiguin en situació d’alta al Règim Especial dels Treballadors Autònoms 

(RETA) de la Seguretat Social. 

b) Que tinguin el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 

c) Que la seva activitat sigui alguna de les que s’ha decretat el tancament, d'acord 

amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 

declara l’estat d’alarma. 

d) Que acreditin pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació 

amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones treballadores 

autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà 

amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta. 

 
5.2. Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a 

l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà 

incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, 

destinat a la mateixa finalitat. 

 
5.3. A l’espera que es dictin les instruccions administratives oportunes, al haver-se 

d’acreditar les pèrdues del mes de març, l’ajut es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril 

de 2020. 

MESURES EN MATÈRIA ECONÒMICA 


