
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA D'ENSENYAMENT 
Ple, 11 de març de 2021 
 
 
Resoldre les peticions d’indemnització presentades per Clece, SA, per a la 
prestació dels serveis d'acompanyants del servei de transport escolar i del servei 
de transport adaptat i assistit. 
 

Ensenyament 
EXP: X2020010976 

 
RELACIÓ DE FETS  
 
Primer. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal i Clece, SA, varen formalitzar el 
contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i 
del Servei de transport adaptat i assistit.  

 
L’esmentat contracte es finança de la forma següent: 

 
 El servei d’acompanyament del servei de transport escolar es finança mitjançant la 

dotació econòmica assignada pel Departament d’Educació, preveient el conveni de 
delegació de competències que també es podran finançar mitjançant altres 
aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la 
prestació dels serveis. La dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant 
resolucions per part del Departament d’Educació, que autoritzaran el cost total de 
cadascun dels serveis prestats pel Consell Comarcal, i l’import corresponent al 
finançament de les despeses de gestió. 

 
 El servei d’acompanyament del servei de transport adaptat i assistit es finança 

mitjançant la dotació econòmica assignada pel Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies a través del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball Afers Socials i Famílies 
(endavant DTSF) i el Consell Comarcal, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, de 3 d’agost de 2016. 
 

El 5 de febrer de 2020, es va formalitzar l'addenda de pròrroga per al 2020 del 
contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies.  

 
 
Segon. El 28 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece, SA vàren 
formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte per al període d’un any. 
 
 
Tercer. La situació d’emergència generada per l’evolució de coronavirus COVID-19 
(SARS-Co-V-2) comportà la declaració de l’estat d’alarma per part del govern espanyol 
mitjançant 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 ocasionada pel COVID-19, modificat pel 
Reial decret 465/2020, de 17 de març. 
 
Mitjançant el Reial decret 476/2020, de 27 de març, es prorroga l’estat d’alarma declarat 
pel 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, fins a les 00:00 hores del 
12 d’abril de 2020. 
  
Mitjançant el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, es prorroga l’estat d’alarma declarat pel 
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, fins a les 00:00 hores del 26 
d’abril de 2020. 
  
Mitjançant el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 
hores del 10 de maig de 2020. 
  
Mitjançant el Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 
hores del 24 de maig de 2020. 
  
Mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 
hores del 7 de juny de 2020. 
  
Mitjançant el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 
hores del 21 de juny de 2020. 
 
Mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, fins a les 00:00 
hores del 9 de novembre de 2020. 
 
I mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, fins a 
les 00:00 hores del 9 de maig de 2021. 
 
 
Quart. Les diverses administracions varen dictar diferents normes per tractar de reduir 
l’avenç dels contagis d’aquesta malaltia.  
 
Així, el Govern de la Generalitat de Catalunya va dictar la Resolució SLT/719/2020, de 12 
de març de 2020, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control 
de la infecció pel SARS-CoV-2, que resol adoptar la mesura preventiva consistent en el 
tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol 
dels ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d'educació, i amb independència de la titularitat pública o privada del centre o servei 
i el seu sistema de finançament. I també, 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, modificat 
parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març. 

 
El  govern espanyol va aprovar el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual 
s’adopten diverses mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.  



 
 
 
 

 
 

 
Cinquè. El 17 de març de 2020, el govern espanyol va dictar el Reial decret llei 8/2020, 
de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID 19.    
 
Aquesta norma estableix un seguit de mesures per evitar els efectes negatius sobre 
l’ocupació i la viabilitat empresarial derivades de la suspensió de contractes públics, 
tractant d’evitar la resolució de contractes públics per part de totes les entitats que 
integren el sector públic i que les mesures adoptades per les diverses administracions 
tinguin un impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu. Aquestes 
mesures suposen en general un desplaçament exprés de l’article 208 de la LCSP i una 
alteració de la doctrina sobre reequilibri econòmic de les concessions. 
 
 
Sisè. L’aplicació de les mesures dictades en matèria de contractació pública ha estat 
objecte d’una prolífica interpretació per l’Advocacia de General de l’Estat i per la Junta 
Consultiva de Contractació Pública de l’Estat; i també per la doctrina i l’acadèmia. 
 
 
Setè. El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula la baixa remunerada 
recuperable per a les persones ocupades que no presten serveis essencials, amb la 
finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, 
imposa mesures de limitació de la mobilitat de les persones, per un major control de la 
propagació del virus: un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori entre els dies 
30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliè que 
presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin les 
activitats no essencials qualificades com a tals en l’annex d’aquesta norma. 
 
 
Vuitè. Les mesures acordades per ambdós governs davant de la situació d’emergència 
generada per l’evolució de coronavirus tenen una incidència directa en tota la vida social i 
en l’activitat econòmica, per tant, també en els contractes celebrats entre el sector públic i 
el sector privat. 
 
 
Novè. El 17 d’abril de 2020, registre d’entrada número E2020004940, CLECE,SA, va 
sol·licitar la suspensió del contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del 
Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit. 
 
 
Desè. El 22 d’abril de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret 
número 2020PRES000153, va reconèixer la impossibilitat d’executar el contracte per a la 
prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de 
transport adaptat i assistit que presta CLECE,SA, com a conseqüència de les resolucions 
següents: 

 
- Resolució SLT/719/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s'adopten mesures 

addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, tot adoptant 
la mesura preventiva consistent en el tancament de tots els centres i serveis del 
Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que l'integren 
d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb 
independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de 
finançament. 

 



 
 
 
 

 
 

- Resolució SLT/737/2020, de 13 de març de 2020, per la qual s'adopten mesures 
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, tot 
adoptant la mesura preventiva consistent en la suspensió de les activitats en els 
centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de centre de dia 
ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres de dia d'atenció especialitzada (CAE). 
 

I en conseqüència, va suspendre el contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i 
assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de transport escolar, en 
virtut de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb efectes a 
13 de març de 2020 i fins que l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la 
suspensió.  

 
I també va suspendre el contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del 
Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit, per la part 
corresponent a l’acompanyament del servei de transport adaptat i assistit, en virtut de 
l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb efectes a 
14 de març de 2020 i fins que l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la 
suspensió.  
 
El 5 de maig de 2020, el Consell Comarcal i el contractista varen subscriure l’acta de 
suspensió del contracte esmentat. 
 
De la mateixa manera, la Presidència va acordar aixecar parcialment la suspensió del 
contracte per a les rutes que es relacionen en els períodes detallats a continuació: 
 

Codi rutes Núm. decret 

d'aixecament  

Data decret 

d’aixecament  

Data formalització acta 

d’aixecament 

Període d’aixecament 

SOBL07 2020PRES000219 11/06/2020 --- Dies 15,16, 17, 18 i 19 

de juny de 2020 

SOBL13 2020PRES000207 06/06/2020 --- Dies 8, 10, 11 i 18 de 

juny 

SOBL35 2020PRES000222 16/06/2020 --- 17/06/2020 

TOBL02 TOBL06  2020PRES000285 15/07/2020 21/08/2020 A partir del 16/07/2020 

aquest dia inclòs 

TOBL04 2020PRES000285 15/07/2020 21/08/2020 A partir del 20/07/2020 

aquest dia inclòs 

 
El 26 de juny de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 
2020PRES000238, va aixecar la suspensió del contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i 
assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de transport escolar, amb 
efectes a partir de l’endemà de la finalització de les classes del curs escolar 2019-2020, 
que és el 20 de juny de 2020.  
 
El Consell Comarcal i Clece, SA, veren formalitzar l’acta d’aixecament parcial de la 
suspensió del contracte en la part corresponent a l’acompanyament del servei de 
transport escolar el 21 d’agost de 2020. 
 
El 5 d’agost de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 
2020PRES000341, va aixecar totalment la suspensió del contracte per a la prestació del 
servei d’acompanyament del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i 
assistit, per la part corresponent a l’acompanyament del servei de transport adaptat i 
assistit, amb efectes a partir de l’1 d’agost de 2020 aquest inclòs. 



 
 
 
 

 
 

 
 
Onzè. CLECE, SA, ha presentat en el registre d’entrada del Consell Comarcal les 
factures que es relacionen en el quadre següent en el període comprès entre el 14 de 
març fins el 31 de juny de 2020. En aquest quadre s’identifica la data i el número del 
registre d’entrada, el número de factura, el concepte i l’import de cadascuna de les 
factures. 
 
N. registre Data Import Concepte 

F/2020/1283 28/07/2020 14.916,04 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport adaptat LOT3 Del 14 al 31 de Març de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport adaptat LOT3 Del 1 al 30 d'Abril de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport adaptat LOT3Del 1 al 31 de Maig de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport adaptat LOT3Del 1 al 30 de Juny de 2020 

F/2020/1295 29/07/2020 197.289,66 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 

transport adaptat i assistit Del 14 al 31 de Març de 2020 SERVEI dies 

15,16,17,18 i 19 de juny 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 

transport adaptat i assistit Del 1 al 30 d'Abril de 2020 SERVEI dia 17 de 

juny 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 

transport adaptat i assistit Del 1 al 31 de Maig de 2020 

- Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 

transport adaptat i assistit Del 1 al 31 de Juny de 2020 

F/2020/1326 06/08/2020 2.913,43 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport adaptat LOT3Juliol 2020 

F/2020/1327 06/08/2020 5.740,95 - Import corresponent a la indemnització durant el període de suspensió del 

servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 

transport adaptat i assistit Juliol 2020 SERVEI dies 15,16,17,18 i 19 de juny 

F/2020/1372 02/09/2020 2.538,64 - Indemnització de costos indirectes del servei corresponents al mes d’agost 

del servei públic de transport escolar obligatori i no obligatori i el servei de 

transport adaptat i assistit Import SERVEI dies 15,16,17,18 i 19 de juny 

 
El 10 de desembre de 2020, la Gerència, mitjançant el Decret 2020GER001918, va 
rebutjar les factures relacionades en el quadre precedent. 
 
 
Dotzè. El 20 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020009544, CLECE,SA, va 
sol·licitar el següent: 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
Aquest escrit l’acompanya de la documentació justificativa següent: 
 
 Quadre resum del cost total dels mesos de març a juny dels treballadors que presten 

el servei. 
 Relació de nòmines del personal relatives al període de liquidació de l’1 al 31 de març 

del 2020. 
 Relació de nòmines del personal relatives al període de liquidació de l’1 al 30 d’abril 

del 2020. 
 Relació de nòmines del personal relatives al període de liquidació de l’1 al 31 de maig 

del 2020. 
 Relació de nòmines del personal relatives al període de liquidació de l’1 al 30 de juny 

del 2020. 
 Llistat d’ordres de pagament de nòmines. 
 Relació nominal de treballadors del mes de març de 2020. 
 Rebut de liquidació de cotitzacions de març de 2020. 
 Relació nominal de treballadors del mes de gener 2020. 
 Relació nominal de treballadors del mes d’abril de 2020. 
 Relació nominal de treballadors del mes de febrer de 2020. 
 Rebut de liquidació de cotitzacions d’abril de 2020. 
 Relació nominal de treballadors del mes de maig de 2020. 
 Rebut de liquidació de cotitzacions de maig de 2020. 
 Factura d’1 de març de 2020, emesa per nunsys en concepte de llicència de Traceus 

per rutes del Vallès Oriental des de l’01/03/2020 fins el 31/03/2020. 
 Factura d’1 d’abril de 2020, emesa per nunsys en concepte de llicència de Traceus 

per rutes del Vallès Oriental des de l’01/04/2020 fins el 30/04/2020. 
 Factura d’1 de maig de 2020, emesa per nunsys en concepte de llicència de Traceus 

per rutes del Vallès Oriental des de l’01/05/2020 fins el 31/05/2020. 
 Factura d’1 de juny de 2020, emesa per nunsys en concepte de llicència de Traceus 

per rutes del Vallès Oriental des de l’01/06/2020 fins el 30/06/2020. 
 Factures emeses per Telefónica relatives als mesos d’abril, maig i juny. 
 Document elaborat per Clece, SA, en el què es desglossa el cost del mòbil d’empresa 

per cadascuna de les rutes establint el cost proporcional que val 14 de març de 2020 
al 31 de març de 2020. 



 
 
 
 

 
 

 Document elaborat per Clece, SA, en el que s’inclou un quadre en el que es detalla el 
cost dels avals pel que fa al període comprès entre el 14 de març de 2020 fins al 30 
de juny de 2020. 

 Certificat emès pel representant de Clece, SA, en el que certifica que les despeses 
d’administració i gestoria corresponent a un 4.81 % del cost dels serveis en el 
moment en què es va presentar a la licitació. 

 Quadre de despeses relatives als equips de protecció individual entregats als 
treballadors de les rutes aixecades i realitzades. 

 Factura emesa per Quiron Prevención de 8/07/2020, en concepte de vigilància de la 
salut (part individual pel concepte d’un reconeixement). 

 Factura emesa per Quiron Prevención de 24/06/2020, en concepte de vigilància de la 
salut (part individual pel concepte de 4 reconeixements). 

 
 
Tretzè. El 5 d’agost de 2020, registre d’entrada número E2020010238, CLECE,SA, va 
sol·licitar el següent: 
 

 
 
Aquest escrit l’acompanya de la documentació justificativa següent: 
 
 Quadre resum del cost total del mes juliol dels treballadors que presten el servei. 
 Relació de nòmines del personal relatives al període de liquidació de l’1 al 31 de juliol 

del 2020. 
 Llistat d’ordres de pagament de nòmines. 
 Factura emesa per Telefónica relativa al mes de juliol. 
 Document elaborat per Clece, SA, en el què es desglossa el cost del mòbil 

d’empresa. 
 Document elaborat per Clece, SA, en el que s’inclou un quadre en el que es detalla el 

cost dels avals pel que fa al període comprès entre l’1 i el 31 de juliol de 2020. 



 
 
 
 

 
 

 Certificat emès pel representant de Clece, SA, en el que certifica que les despeses 
d’administració i gestoria corresponent a un 4.81 % del cost dels serveis en el 
moment en què es va presentar a la licitació. 

 Quadre dels costos relatives als equips de protecció individual entregats als 
treballadors de les rutes aixecades i realitzades. 

 Factura emesa per Quiron Prevención de 24/06/2020, en concepte de vigilància de la 
salut (part individual pel concepte de 4 reconeixements). 

 
 
Catorzè. El 8 de febrer de 2021, registre de sortida número S2021001717, el Consell 
Comarcal va formular el requeriment que tot seguit es reprodueix a Clece, SA: 
 
“El 20 de juliol de 2020 registre d’entrada número E2020009544, i el 5 d’agost de 2020 registre 
d’entrada número E20200110238, vàreu aportar documents acreditatius de les despeses 
generades durant la crisi sanitària de la COVID-19 per a la indemnització prevista a l’article 34.1 
del Reial decret 8/2020 relatives al contracte de contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit.  
 
En relació amb la documentació aportada us requerim perquè en el termini de 10 dies hàbils 
esmeneu els defectes i mancances que tot seguit es detallen:  
 
a) La documentació que justifiqui i acrediti les despeses originades pel manteniment de la garantia 
definitiva.  
 
b) La documentació que justifiqui el pagament de les factures de telefonia i de la llicència del 
programa Traceus.  
 
c) L’acreditació que els mitjans adscrits en aquest contracte no s’han pogut adscriure a cap altre 
servei.”  

 
 
Quinzè. El 19 de febrer de 2021, registre d’entrada número E2021002842, Clece, SA, va 
donar resposta al requeriment formulat pel Consell Comarcal el 8 de febrer de 2021. 
Acompanya aquesta sol·licitud de la documentació següent: 
 
 Escrit en el que detalla la documentació aportada. 

 
 Per acreditar les despeses originades pel manteniment de la garantia definitiva 

aporta: 
 
- Quadre resum dels imports abonats en concepte de primes a Crédito y Caución 

Atradius. 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança de caució número 3.979.561. 
 

 Per acreditar el pagament de les despeses de telefonia: 
 
- Extracte bancari d’1 d’abril de 2020 del Banc de Santander on hi consta un càrrec 

emès per Telefonica Moviles, SA, al titular Barcelona II Corp 4533. 
 

- Extracte bancari de 4 d’abril de 2020 del Banc de Santander on hi consta un 
càrrec emès per Telefonica Moviles, SA, al titular Barcelona II Corp 4533. 

 
- Impressió de pantalla on hi consta un detall del rebut emès per Telefonica Moviles, 

SA, a favor de Barcelona II Corp 4533 amb data de venciment 1 de juny de 2020. 
 



 
 
 
 

 
 

- Impressió de pantalla on hi consta un detall del rebut emès per Telefonica Moviles, 
SA, a favor de Barcelona II Corp 4533 amb data de venciment 1 de juliol de 2020. 

 
- Impressió de pantalla on hi consta un detall del rebut emès per Telefonica Moviles, 

SA, a favor de Barcelona II Corp 4533 amb data de venciment 3 d’agost de 2020. 
 
 Per acreditar el pagament de la llicència del programa Traceus: 
 

- Extracte bancari de 6 d’abril de 2020 del Banc de Santander on hi consta un 
càrrec emès per Nuncys, SL, al titular Clece, SA. 

 
- Impressió de pantalla on hi consta un detall del rebut emès per Nuncys, SL, a 

favor de Clece, SA, amb data de venciment 5 de maig de 2020, en concepte quota 
recurrent. 

 
- Impressió de pantalla on hi consta un detall del rebut emès per Nuncys, SL, a 

favor de Clece, SA, amb data de venciment 5 de juny de 2020, en concepte quota 
recurrent. 
 

- Impressió de pantalla on hi consta un detall del rebut emès per Nuncys, SL, a 
favor de Clece, SA, amb data de venciment 6 de juliol de 2020, en concepte quota 
recurrent. 
 

 Per acreditar que els mitjans adscrits en aquest contracte no s’han pogut adscriure a 
cap altre servei aporta una declaració responsable en la exposa que Clece,SA, no ha 
adscrit a cap altre servei els mitjans adscrits al referit contracte durant el període de 
suspensió d’aquest. A més diu que aquesta declaració responsable s’emet 
expressament a efectes de la indemnització sol·licitada per aquesta part, i que es 
troba prevista a l’article 34.1 del Reial decret 8/2020. 

 
 
Setzè. El 10 de març de 2021, el cap dels Serveis Jurídics ha emès un informe en relació 
amb l’anàlisi dels conceptes a indemnitzar segons l’article 34.1 Reial decret llei 8/2000, 
de 17 de març, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i la fixació dels criteris a considerar per a la 
seva determinació del contracte d’acompanyants del servei de transport escolar i del 
servei de transport adaptat i assistit. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 
Primer.  L’ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE LA PETICIÓ 
D’INDEMNITZACIÓ 
 
La clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars determina que l’òrgan de 
contractació és el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del que estableix 
l’epígraf 2 de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, en endavant LCSP, així com el que preveu l’article 14.2 q) del Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, el qual estableix la competència del Ple per exercir les altres atribucions que 



 
 
 
 

 
 

expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals.  
 
 
Segon.  LES FONTS APLICADES 
 
L’anàlisi del cas es fonamenta en les normes i les resolucions que tantost s’enumeren ut 
infra; en els acords, els decrets i els actes administratius dels òrgans de contractació i del 
responsable del contracte; en els documents aportats pels contractista; i en les altres 
normes, informes i resolucions que es referencien en aquests informe: 

1. 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 ocasionada pel COVID-19. 
  

2. El Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 

3. El Reial decret 476/2020, de 27 de març, es prorroga l’estat d’alarma declarat 
pel 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, fins a 
les 00:00 hores del 12 d’abril de 2020. 

 

4. El Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, es prorroga l’estat d’alarma declarat 
pel 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, fins a 
les 00:00 hores del 26 d’abril de 2020. 

 

5. El Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 hores del 10 de maig de 2020. 
 

6. El Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 hores del 24 de maig de 2020. 
 

7. El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 hores del 7 de juny de 2020. 
 

8. El Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma 
declarat pel 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, fins a les 00:00 hores del 21 de juny de 2020. 

9. El Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, fins a 
les 00:00 hores del 9 de novembre de 2020. 

 



 
 
 
 

 
 

10. El Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per contenir la propagació de les infeccions causades 
pel SARS-CoV-2, fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021. 

 
11. El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 

per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 
 

12. El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís 
retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no 
prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població 
en el context de la lluita contra el COVID-19. 

 

13. El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures 
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al 
COVID-19. 

 

14. El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de 
recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte 
econòmic i social del COVID-19. 

 
15. El Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma 

per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2, fins a 
les 00:00 hores del 9 de novembre de 2020. 

 

16. El Reial decret 956/2020, de 3 de novmebre, pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per contenir la propagació de les infeccions causades 
pel SARS-CoV-2, fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021. 

 

17. La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

 

18. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, 
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 

19. La Directiva 2014/24, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública. 

 

20. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 

21. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 

22. El Codi Civil, publicat per Reial decret de 24 de juliol de 1889. 
 
23. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials. 
 



 
 
 
 

 
 

24. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 

25. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 

26. El Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

27. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

28. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
 

29. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials. 

 

30. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 

31. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

32. 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. 

 

33. 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 

 

34. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

 

35. La Resolució TSF/778/2020, de 25 de març 2020, per la qual es concreten les 
mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels 
serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19.  

 

36. El Reglament del Servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 

37. El Contracte Programa 2016-2019 subscrit amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

 
 
Tercer.  LA COMPETÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL PER A PRESTAR EL 

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
 
El servei del transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental és un 
servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a 
persones amb discapacitat, demència o dependència que no poden fer ús del transport i 



 
 
 
 

 
 

que presenten dificultats de mobilitat o necessitat d’acompanyament degudament 
acreditades segons els criteris establerts en el Reglament vigent del servei, o d’altres que 
el puguin substituir posteriorment. 
 
L’article 25.1 lletra c) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a la 
comarca l’exercici, entre d’altres, de les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les 
mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d’ens 
locals, delegacions i encàrrecs de gestió que hauran d’anar acompanyades de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
 
L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, 
estableix que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a 
viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs 
necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social 
i del benestar de les persones. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis 
socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes 
comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la 
Cartera de serveis socials.I l’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, en endavant LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza 
en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre 
tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en 
serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. 

L’article 32 de la LSS disposa que correspon als ens locals supramunicipals, entre 
d’altres promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció 
social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població 
de llur àmbit territorial. I l’article 34 disposa que l'organització territorial de les prestacions 
pròpies dels serveis socials especialitzats s'ha de basar en les demarcacions territorials 
supramunicipals, llevat dels supòsits especials que es puguin establir atenent les 
característiques geogràfiques, demogràfiques i de comunicació d'un territori determinat. I 
que els municipis o les comarques de més de cinquanta mil habitants poden constituir 
una demarcació territorial per a la prestació dels serveis socials especialitzats. En aquest 
cas, els ens locals poden gestionar els serveis per delegació de la Generalitat si ho 
sol·liciten. En els altres casos, la gestió dels serveis correspon a la Generalitat, sens 
perjudici de la possible delegació en els ens locals o de l'adopció de fórmules de gestió 
conjunta entre la Generalitat i els ens locals. 

El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-
2011, en endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu en l’annex, en l’epígraf 1.2.2.1.3 
el servei de transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials 
d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la 
prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les 
possibles persones usuàries. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del 
servei de transport adaptat està subjecta a crèdits pressupostaris disponibles i la tipologia 
de la prestació del servei de transport adaptat com a servei especialitzat. 
 
El 16 de maig de 2012, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 
Reglament del Servei de transport adaptat, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 31 de juliol de 2012.  
 
El 20 de novembre de 2013, el Ple del Consell Comarcal va modificar el Reglament del 
Servei de transport adaptat, publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el 17 
de febrer de 2014. El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de 



 
 
 
 

 
 

Serveis Socials estableix que el servei de transport adaptat és un servei complementari 
de suport que ha de possibilitar l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada de la 
Cartera de serveis socials a les persones amb disminució.  
 
En aquest marc, i per tal de donar resposta a aquesta disposició, el Contracte Programa 
2016-2019 subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies estableix que 
la finalitat del servei és la de facilitar el transport a les persones discapacitades, amb 
dependència o amb problemes de mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials 
d’atenció especialitzada o als que permetin afavorir la seva integració en l’entorn i la 
millora de la seva qualitat de vida. El 18 de desembre de 2010, la Comissió de Govern del 
Consell Comarcal va aprovar el contingut i la signatura de l'addenda de pròrroga per al 
2020 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’Igualtat. 
 
El servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal dona resposta a la 
necessitat de les persones de la comarca que estan empadronades en qualsevol dels 
municipis que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, 
menys de 50.000 habitants, i que acrediten trobar-se en una situació de necessitat de 
transport adaptat assistit i que es volen desplaçar regularment a un servei especialitzat 
d’atenció diürna.  
 
 
Quart.  EL RÈGIM EXCEPCIONAL APLICABLE ALS CONTRACTES 

SUSPESOS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19 O DE LES 
MESUSRES ADOPTADES PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  
PER FER FRONT L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19 

 
L’article 116.2 de la Constitució espanyola preveu que l’estat d’alarma serà declart pel 
govern mitjançant un decret acordat en el Consell de Ministres per un termini màxim de 
15 dies, donant-ne compte al Congrés de Diputats, reunit immediatament a l’efecte i 
sense l’autorització del quan no podrà ser prorrogat aquest termini. El decret determinarà 
l’àmbit territorial en el que s’estenen els efectes de la declaració.  
 
L’apartat primer del mateix precepte disposa que una llei orgànica regulara els estats 
d’alarma, excepcció i setge i les competències i limitacions corresponents. L’article 4 de la 
Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, disposa que el 
govern podrà declarar l’estat d’alarma, en tot o una part del territori de l’estat, quan es 
produeixi una alteració greu de la normalitat, entre les quals les crisis sanitàries com ara 
les epidèmies i les situacions de contaminació greu. 
 
El 14 de març de 2020, va entrar en vigor 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 crisis sanitària ocasionada 
per la COVID-19, el qual s’ha prorrogat de forma successiva fins a les 00:00 hores del 21 
de juny de 2020 mitjançant l’aprovació de successius reials decrets. 
 
La declaració d’estat d’alarma és un procediment d’excepcionalitat constitucional, 
mitjançant el qual l’Estat reacciona per preservar el funcionament ordinari i mínim de 
l’activitat econòmica i social i de les relacions jurídico públiques i jurídico privades. En 
aquest sentit, davant la situació d’emergència sanitària ocasionada amb la progressió de 
la COVID-19, el govern espanyol ha fet valer el dret d’excepció decretant l’estat d’alarma 
que regula l’article 116 de la Constitució per a donar-hi resposta tot adoptant un seguit de 
mesures de caràcter temporal que prevalen respecte de l’ordenament jurídic comú. 



 
 
 
 

 
 

 
El 17 de març de 2020, el govern espanyol va dictar el Reial decret llei 8/2020, de 
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-
19. L’article 34 d’aquesta norma preveu un seguit de mesures en matèria de contractació 
pública per a paliar les conseqüències de la COVID-19. La disposició final desena del 
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, dona una nova redacció als apartats 1, 3, 4 i 6 
de l’article 34 i hi afegeix els apartats 7 i 8. La disposició final novena del Reial decret llei 
17/2020, de 5 de maig, afegeix els apartats 1.8 i 7.2 i dona una nova redacció a l’apartat 
4.3.  
 
Cal destacar la prevalença d’aquesta norma sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, i la resta de lleis del mateix rang jurídic. En aquest sentit, l’Advocacia General 
de l’Estat, en la nota sobre l’aplicació de l’ampliació del termini o pròrroga prevista en 
l’article 34.2 del Reial decret llei 8/2020 als contractes menors, de 19 de març de 2020 
(https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf ), 
diu: 
  

El Real Decreto-ley 8/2020 tiene el mismo rango legal que la Ley 9/2017, pero 
constituye una norma singular o excepcional, por el contexto de emergencia 
sanitaria en el que se dicta, cuyo contenido ha de prevalecer sobre la regulación del 
artículo 118 de la Ley 9/2017. 

  
En aquest mateix sentit, es torna a pronunciar l’Advocacia General de l’Estat, en la nota 
interpretativa a la consulta sobre la interpretació i aplicació de l’article 34 del Reial decret 
llei 8/2020, de 17 de març, emesa l’1 d’abril, 
(https://contratodeobras.com/images/2_014_04_AGE_articulo-34-bajo-RDL-11_2020.pdf ) 
quan assenyala que: 
  

Con carácter previo, este Centro Directivo comparte la premisa inicial del borrador 
de informe conforme a la cual “el artículo 34 del RDL 8/2020, que es norma especial 
y se aplica con preferencia a la legislación ordinaria de contratos públicos” y, por 
tanto, y mientras dure el estado de alarma, “la legislación ordinaria de contratos 
públicos solo será aplicable para resolver una incidencia contractual relacionada con 
el Covid-19 cuando no se oponga al RDL 8/2020 y a los principios que lo inspiran”. 
Como este Centro Directivo ha afirmado en anteriores ocasiones, el Real Decreto-
ley 8/2020 “es una norma de rango legal, de efectos temporales limitados, que 
atiende a una situación excepcional (la declaración de estado de alarma ante la 
crisis sanitaria derivada del COVID-19)”, por lo que su contenido ha de considerarse 
de aplicación preferente mientras dure el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

  
El Reial decret llei 8/2020, s’enquadra en el marc normatiu regulat pel 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 per la COVID-19. Llur article 34 configura un règim jurídic 
especial per raó de la COVID o de les normes que dictin els governs per combatre-la. És 
una regla excepcional de garantia reforçada per la impossibilitat de prestar el servei. La 
seva aplicació és preferent sobre la regulació general de l’article 208 de la Llei de 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, al qual desplaça pel que és del cas; 
però a allò que no es trobi regulat a l’article 34 esmentat li és d’aplicació la Llei de 
contractes del sector públic. El Reial decret llei 8/2020 desplaça però no deroga la Llei 
9/2017. 
 

https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://contratodeobras.com/images/2_014_04_AGE_articulo-34-bajo-RDL-11_2020.pdf


 
 
 
 

 
 

L’objecte d’aquest informe es centra en l’aplicació de l’article 34 del Reial decret llei 
8/2020, de 17 de març, als contractes públics de serveis o de subministrament de 
prestació successiva i no abasta l’aplicació de les figures del factum principis, el rebus sic 
stantibus, la força major o la responsabiltiat patrimonial per actes legislatius, les quals 
hauran de ser objecte d’anàlisi si les invoquen els contractistes en seu de recurs 
administratiu o de recurs contenciós administratiu. Nogensmenys, convé deixar 
constància que el règim indemnitzatori dels contractes suspesos suscita un debat 
doctrinal intens a voltes de l’aplicabilitat d’aquestes figures jurídiques a la suspensió dels 
contractes. 
 
L’article 34 del Reial Reial decret llei 8/2020 allibera els contractes de la resolució per la 
impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats prevista a l’article 
211.1 g) de la Llei de 9/2017. 
 
D’altra banda, cal posar de manifest, que el Reial decret llei 8/2020 es dicta a l’empara de 
l’article 149.1, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17 i 25 de la Constitució, la qual cosa li atribueix el 
caràcter de normativa bàsica, tal i com preveu llur disposició en la redacció donada pel 
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. Del caràcter 
bàsic en restà exclòs l’article 34. 
 
La disposició final primera del Reial decret llei 11/2020 modifica la disposició final vuitena 
del Reial decret llei 8/2020 per afegir que es dicta també a l’empara de l’article 149.1.18 
de la Constitució que atribueix a l’Estat la competència en matèria de legislació bàsica de 
contractació i concessions administratives. El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, 
entrà en vigor el 2 d’abril de 2020, d’acord amb llur disposició final tretzena que pel que 
és del cas preveu que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE -1 d’abril de 
2020-. 
 
La dicció literal de la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020 permet 
interpretar que el caràcter bàsic és només predicable dels apartats que es modifiquen o 
que s’addicionen. Nogensmenys, la interpretació teleològica passa per considerar que la 
integritat de l’article 34 té el caràcter bàsic per raó de la posició ordinamental ratio materia 
del Reial decret llei 8/2020, a partir de l’entrada en vigor de la disposició final primera del 
Reial decret llei 11/2020; i atribuir a una deficient tècnica legislativa pròpia de les 
urgències i l’excepcionalitat la no consideració de l’article 34 com a bàsic pel Reial decret 
llei 8/2020 i la no extensió del caràcter bàsic a tot l’article i eventualment limitat a l’abast 
de la modificació introduïda per la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020. 
 
L’exegesi de l’article 34 del Reial decret llei 8/2020 exigeix atenir-se a les finalitats que 
aquesta norma persegueix, tenint en compte que l’article 3.1 del Codi civil disposa que les 
normes s’interpretaran segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el 
context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del temps en què han de 
ser aplicades, atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat d’aquelles, i també allò que 
preveu l’article 4.2 del Codi civil quan determina que les lleis penals, les excepcionals i les 
d’àmbit temporal no s’aplicaran a supòsits ni en moments diferents dels compresos 
expressament en elles. 
  
D’acord amb això, és necessari interpretar aquest precepte de conformitat amb la finalitat 
que aquest persegueix i que es relata a l’exposició de motius de la pròpia norma: 
  

En el contexto actual, el presente real decreto-ley amplía las medidas ya tomadas 
con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de 
contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, 



 
 
 
 

 
 

dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más 
directamente afectadas. 
En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un 
triple objetivo. Primero, reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los 
colectivos vulnerables; segundo, apoyar la continuidad en la actividad productiva y 
el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la enfermedad. 
En efecto, más allá de las medidas específicas de apoyo a los ciudadanos y familias 
afectadas por la presente situación excepcional, es preciso adoptar medidas que 
proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el 
fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los 
trabajadores directamente afectados. 
(…) 
En cuarto lugar, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el 
empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, 
impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las entidades que 
integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el 
Estado, las Comunidades autónomas o las entidades que integran la Administración 
local y todos sus organismos públicos y entidades de derecho público tengan un 
impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. 
Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o 
la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de 
contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión de los 
mismos. 

  
En aquest sentit, l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, modificat per la disposició final 
primera del Reial decret llei 11/2020 i per la disposició final novena del Reial decret llei 
17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de recolzament al sector cultural i de 
caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, preveu la 
suspensió automàtica d’aquells contractes públics de serveis i de subministrament de 
prestació successiva, vigents a la seva entrada en vigor, celebrats per les entitats que 
pertanyen al sector públic, l’execució dels quals esdevingui impossible com a 
conseqüència de la COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats 
autònomes o l’administració local per a combatre-la. 
 
La suspensió d’un contracte en virtut de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de 
març, comporta l’obligació de l’entitat adjudicadora d’abonar al contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, prèvia 
sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat efectivitat i quantia per part del contractista. 
 
Aquestes mesures, tal i com s’indica en l’exposició de motius de la norma, cal interpretar-
les d’acord amb la finalitat amb la qual van ser adoptades en el sentit de proporcionar a 
l’empresari la necessària flexibilitat temporal per tal d’afavorir el manteniment de 
l’ocupació i reforçar la protecció dels treballadors directament afectats. 
 
 
Cinquè.  ALTRES MESURES ADOPTADES PER FER FRONT A L’IMPACTE DE 

LA COVID-19 EN L’ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
  
En relació amb la possibilitat que les comunitats autònomes puguin fer un 
desenvolupament complementari de la normativa bàsica, el professor José María Gimeno 
Feliu, catedràtic de Dret Administratiu en la Universitat de Saragossa, diu en relació amb 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020 que: 



 
 
 
 

 
 

El Real Decreto Ley omite en relación a este precepto, el título competencial que 
utiliza el Estado como cobertura a la regulación, como, por el contrario, sí se hace 
para las otras materias. Este Real Decreto Ley, que se dicta al amparo del artículo 
149, cita de forma expresa diez apartados que le permiten regular materias, pero no 
cita el artículo 149.1 18.ª de la CE, que es la que regula la competencia básica en 
materia de contratación administrativa, por lo que si asume expresamente que no 
ejerce dicha competencia legislativa (básica) pudiera pensarse que dicho precepto 
no es básico y que una Comunidad Autónoma podría complementar la solución 
estatal, y adoptar una regulación diferente ante estos supuestos. En todo caso, aun-
que no hay apoyo formal expreso, el Real Decreto Ley regula un supuesto -la 
suspensión-, que formal y materialmente es básico, por lo que parece que su 
regulación sería básica para todo el Estado. Lo que no impide, como consecuencia 
de este carácter básico, un desarrollo complementario por las Comunidades 
Autónomas que quisieran reforzar la protección de empresas y trabajadores. En esa 
línea se sitúa, por ejemplo, el Decreto Ley 3/2020, de Andalucía -BOJA de 17 de 
marzo- que, dictado con anterioridad a la norma estatal, complementa y no 
contradice la solución del Real Decreto Ley 8/2020, al permitir que cuando “no fuera 
posible continuar con la normal ejecución de los mismos, tal circunstancia no 
constituirá causa legal de suspensión de la ejecución y no dará lugar a la 
suspensión del pago de la parte efectivamente prestada. Igualmente se abonarán 
los gastos salariales de la plantilla imputables a la administración, así como el resto 
de costes asociados a la prestación del servicio en las condiciones del contrato 
adjudicado. No se incluirán en estos los costes fungibles, los extraordinarios y 
cualquier otro no soportado y no vinculado directamente a dicha prestación del 
servicio”. Esta previsión se alinea con las medidas estatales y los objetivos de crear 
un “escudo social” frente al COVID-19, pues se está garantizando que las empresas 
no tengan que cerrar por motivo de las restricciones derivadas del estado de alarma 
y que los trabajadores reciban sus retribuciones, habida cuenta de que se 
garantizan los pagos, mejorando sensiblemente la posición fijada por el Estado. 
Solución que, además, de garantizar paz social, permitirá un relanzamiento rápido 
de la actividad económica. Existe, pues, margen autonómico (no afectado por el 
estado de alarma) para, desde la lealtad con los fines de “combatir entre todos” al 
COVID-19, complementar, reforzar o mejorar las soluciones que dicte el Estado, 
atendiendo a la propia realidad de cada territorio. 

Tal i com s’exposa a la relació de fets, les diverses administracions han dictat diferents 
normes per tractar de reduir l’avenç dels contagis d’aquesta malaltia. Així, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va dictar la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març de 2020, 
per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2, tot adoptant la mesura preventiva consistent en la suspensió 
de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els serveis de 
centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres de dia d'atenció especialitzada 
(CAE). També va da dictar la Resolució TSF/778/2020, de 25 de març 2020, per la qual 
es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l'àmbit 
dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19.  

 
Cal fer avinent que l’article 159.3 lletra a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix 
a la Generalitat, amb relació als contractes de les administracions públiques de 
Catalunya, la competència exclusiva sobre organització i competències en matèria de 
contractació dels òrgans de les administracions públiques catalanes i sobre les regles 
d’execució, modificació i extinció dels contractes de l’Administració, en allò que no estigui 
afectat per l’article 149.1.18 de la Constitució. 

  



 
 
 
 

 
 

Precisament, en l’àmbit d’aquesta competència el Govern de la Generalitat de Catalunya 
aprova 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 té com a finalitat, d’acord amb l’exposició de 
motius, entre d’altres, la següent: 

  
Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, la 
Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març, 
sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus 
SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert 
plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis 
bàsics o estratègics i atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat de 
prestació de determinats contractes de prestació successiva vinculats a edificis, 
instal•lacions i equipaments públics, com els de neteja, seguretat i vigilància, 
manteniment, consergeria, jardineria o altres, així com en els contractes de centres i 
establiments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l'administració o entitat contractant podrà declarar la suspensió d'aquests contractes 
des del moment en què resulti impossible la seva execució mitjançant l'aixecament 
de l'acta corresponent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures 
adoptades es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, 
l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen 
realitzant, i si aprecia la conveniència de suspendre les prestacions per raons de 
salut pública i minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la suspensió total. 
 

Posteriorment, el Govern aprova 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 de mesures complementàries, que 
pel que fa a l’àmbit de la contractació, per adequar la redacció donada a l’article 1 amb 
l’article 34 del Reial decret llei 8/2020 amb la finalitat següent: 

  
Paral·lelament, s'ha aprovat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que 
regula un conjunt de mesures en matèria de contractació pública que constitueixen 
un règim singular respecte de la legislació bàsica sobre contractes del sector públic, 
ja que en lloc d'aplicar la regla general del principi de risc i ventura del contractista, 
estableixen que l'entitat contractant haurà d'abonar al contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, després 
de fer la sol·licitud i l'acreditació de la seva realitat, efectivitat i quantia de forma 
fefaent per part del contractista. Davant d'aquesta regulació resulta necessari 
efectuar determinades adaptacions del que es va aprovar mitjançant el Decret llei 
7/2020, 17 de març, que es porta a terme al capítol I, articles 1 a 4 del present 
Decret llei. 

  
L’article 1 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, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 
24 de març, disposa el següent: 

  
1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, 
la Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de 
març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 



 
 
 
 

 
 

coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el sector públic han 
establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als 
serveis bàsics o estratègics i atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat 
de prestació de determinats contractes de prestació successiva vinculats a edificis, 
instal•lacions i equipaments públics, com els de neteja, seguretat i vigilància, 
manteniment, consergeria, jardineria o altres, així com en els contractes de centres i 
establiments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l'administració o entitat contractant podrà declarar la suspensió d'aquests contractes 
des del moment en què resulti impossible la seva execució mitjançant l'aixecament 
de l'acta corresponent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures 
adoptades es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, 
l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen 
realitzant, i si aprecia la conveniència de suspendre les prestacions per raons de 
salut pública i minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la suspensió total. 

 
En aquesta norma queda reconeguda també la impossibilitat d’executar la prestació 
objecte dels contractes de transport adaptat com a conseqüència dels plans de 
contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o 
estratègics i que aquestes mesures comporten la impossibilitat de prestació de 
determinats contractes de prestació successiva i s’habilita l’entitat contractat per declarar 
la suspensió des del moment en què resulti impossible la seva execució. 
 
D’altra banda, pel que fa als efectes de la suspensió, el Decret llei 7/2020 reconeix el dret 
dels contractista a l’abonament per part de l’administració contractant dels danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió fent remissió 
expressa a allò que estableix l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. 
  
L’article 1.4 del Decret llei 7/2020, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, estableix 
una mesura específica que pretén garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits 
als contractes esmentats i té l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat 
econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball, consistent en garantir 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'estableixi en els corresponents 
plecs o documents contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels 
danys i perjudicis en els termes de l'apartat 3, i produint-se la regularització definitiva dels 
pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió. 

Així mateix, l’article 3 del Decret llei 7/2020, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, 
preveu a l’article 3 que la suspensió de l'execució dels contractes total o parcial i 
l'aplicació del règim establert als articles 1.4 i 6.2 del mateix Decret llei en cap cas es 
podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb 
els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, llevat del supòsit previst a l'apartat 6 
de l'article 1. En el cas que l'empresa o entitat afectada per la suspensió sol·liciti 
l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació que afecti els llocs de treball adscrits als 
contractes suspesos, ho haurà de comunicar immediatament a l'òrgan contractant que 
acordarà la suspensió del pagament a compte previst en el Decret llei. 

Tal i com posa de manifest la senyora Mercè Corretja Torrens, directora General de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en l’article d’opinió “Nuevas medidas 
del Gobierno catalán para paliar el impacto económico de la crisis sanitaria provocada per 
la pandèmia del coronavirus COVID-19” publicat per l’Observatorio de Contratación 
Pública (http://www.obcp.es/colaboradores/merce-corretja-torrens ), la finalitat del paquet 
de mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya és la següent: 

http://www.obcp.es/colaboradores/merce-corretja-torrens


 
 
 
 

 
 

Las medidas adoptadas consisten, en primer lugar, en garantizar la continuidad de 
los pagos de los contratos públicos en los términos previstos en los pliegos, a pesar 
de que la ejecución de la prestación devenga imposible por los hechos que han 
motivado la declaración del estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, o por las medidas tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria; 
en segundo lugar, en garantizar que las indemnizaciones correspondientes cubrirán 
todos los daños y perjuicios causados por dicha suspensión que se hayan 
efectivamente producido y resulten acreditados y, en tercer lugar, establecer que 
dichas medidas son incompatibles con la solicitud por el contratista de un 
expediente de regulación de empleo que afecte al personal adscrito al contrato. Si 
lo hace, debe comunicarlo inmediatamente al órgano de contratación que dejará de 
abonar dicho pago, con posibilidad de imponer penalidades si se comprueba el 
incumplimiento de esta condición. 
  
El Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, complementa por lo tanto el régimen 
singular establecido por el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, que frente a la 
regla general del principio de riesgo y ventura de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LLEI 9/2017), apuesta por el principio de la integridad de la indemnización 
y por la continuación del contrato frente a la resolución o la imposición de 
penalidades. De este modo, la continuidad de los pagos es una suerte de 
indemnización avanzada, que posteriormente se regularizará cuando finalicen las 
circunstancias que han motivado la crisis sanitaria y la declaración de estado de 
alarma. 

  
Amb tot, malgrat la falta d’acollida normativa inequívoca posterior, el Departament de 
Treballls, Afers Socials i Famílies feu pública la nota de premsa que diu: 
 

El Departament no suspèn cap contracte i finançarà el 100% dels imports, també en 
serveis que han tancat, per assegurar els ingressos del sector que atén a persones 
vulnerables 
 
.../... 
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha signat una 
resolució que garanteix el 100% del pagament dels serveis socials, també d’aquells 
centres que han hagut de tancar arran de l’emergència sanitària. .../... 
 
El conseller ha explicat que amb aquesta resolució “garantim el 100% del 
finançament de tots els serveis socials que es presten a la població i alhora fem un 
exercici per aplicar mesures excepcionals d’organització i recursos humans perquè 
es pugui aprofitar tot el personal disponible”. En aquest sentit, El Homrani ha 
remarcat que el Departament “abonarà el 100% dels imports, encara que el servei 
estigui tancat, per garantir els ingressos al teixit d’entitats que presten servei a 
col·lectius de persones vulnerables. .../... . 
 

 
Sisè.  ELS EFECTES DE LA SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES L’EXECUCIÓ 

DELS QUALS HA ESDEVINGUT IMPOSSIBLE 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va dictar la Resolució SLT/737/2020, de 13 de 
març de 2020, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el 
control de la infecció pel SARS-CoV-2, tot adoptant la mesura preventiva consistent en la 
suspensió de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional (STO), en els 
serveis de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres de dia d'atenció 
especialitzada (CAE) i la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març de 2020, per la qual 



 
 
 
 

 
 

s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-
CoV-2, tot adoptant la mesura preventiva consistent en el tancament de tots els centres i 
serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en qualsevol dels ensenyaments que 
l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i amb 
independència de la titularitat pública o privada del centre o servei i el seu sistema de 
finançament. 
 
Tal i com ja s’ha descrit a la relació de fets, la Presidència del Consell Comarcal va 
reconèixer la impossibilitat d’executar el contracte per a la prestació del servei 
d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i 
assistit que presta CLECE,SA, com a conseqüència de les resolucions esmentades, i en 
conseqüència, va suspendre el contracte per a la prestació del servei d’acompanyament 
del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit, per la part 
corresponent a l’acompanyament del servei de transport escolar, en virtut de l’article 34.1 
del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer 
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb efectes a 13 de març de 2020 i fins 
que l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió.  

 
I també va suspendre el contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del 
Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit, per la part 
corresponent a l’acompanyament del servei de transport adaptat i assistit, en virtut de 
l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb efectes a 
14 de març de 2020 i fins que l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la 
suspensió.  
 
L’article 1 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, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 
24 de març, disposa el següent: 
 

1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, 
la Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de 
març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al 
personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el sector públic han 
establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als 
serveis bàsics o estratègics i atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat 
de prestació de determinats contractes de prestació successiva vinculats a edificis, 
instal•lacions i equipaments públics, com els de neteja, seguretat i vigilància, 
manteniment, consergeria, jardineria o altres, així com en els contractes de centres i 
establiments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l'administració o entitat contractant podrà declarar la suspensió d'aquests contractes 
des del moment en què resulti impossible la seva execució mitjançant l'aixecament 
de l'acta corresponent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures 
adoptades es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, 
l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen 
realitzant, i si aprecia la conveniència de suspendre les prestacions per raons de 
salut pública i minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la suspensió total.  

 
El Consell Comarcal i el contractista han subscrit l’acta de suspensió del contracte perquè 
la prestació del qual ha esdevingut impossible. Nogensmenys, algunes de les dates 
consignades en l’acta no s’adieun a la realitat material dels dies suspesos, que a afectes 
de la valoració de la petició del contracista és la que s’ha pres en consideració. 



 
 
 
 

 
 

L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 preveu la suspensió automàtica d’aquells 
contractes públics de serveis i de subministrament de prestació successiva, vigents a la 
seva entrada en vigor, celebrats per les entitats que pertanyen al sector públic, l’execució 
dels quals esdevingui impossible com a conseqüència de la COVID-19 o de les mesures 
adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o l’administració local per a combatre-la. 
 
El Reial decret llei 8/2020 entrà en vigor el 18 de març de 2020, d’acord amb llur 
disposició final novena; tot i així, l’article 34.1 preveu llur aplicació retroactiva quan 
disposa que els danys i perjudicis pels quals el contractista pot ser indemnitzat són entre 
d’altres les despeses salarials que hagi abonat efectivament el contractista al personal 
que figuri adscrit amb data 14 de març de 2020 a l’execució ordinària del contracte, 
durant el període de suspensió.  
 
La dicció literal de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 acota el dies a quo 
indemnitzatori de les despeses salarials al 14 de març de 2020, mentre que per als altres 
tres conceptes el dies a quo abasta el 13 de març de 2020 com a conseqüència de les 
mesures adoptades per l’administració local per a combatre-la i des de que es va produir 
la situació de fet. Aquesta interpretació precedent acull la tesi de l’extensió dels efectes 
indemnitzatoris per les despeses en relació amb la garantia definitiva, els mitjans 
materials adscrits al contracte i les assegurances prescrites en la lex del contracte a la 
data -13 de març de 2020- en què ja no es prestà el servei de transport adaptat per la 
situació COVID a l’empara de la Resolució SLT/737/2020 i es suspengueren de fets els 
contractes. 
 
Arribats aquí les eventuals indemnitzacions per les despeses de personal del 13 de març 
de 2020 no troben empara en l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 ni és possible 
extendre-hi els efectes amb la previsió del mateix article -mesures adoptades per l’Estat, 
les comunitats autònomes o l’administració local per a combatre la COVID- ni en aplicació 
de la mesura –Resolució SLT/737/2020 i Decret llei 7/2020-. 
 
El tancament dels centres és una mesura ordenada per la Generalitat de Catalunya per 
combatre la COVID-19 que comporta la impossibilitat d’executar els contractes de tracte 
successiu i la suspensió de fet com són els de transport adaptat que el contractista no té 
el deure jurídic de suportar. El Reial decret llei 8/2020 desplaça però no deroga la Llei 
9/2017 per la qual cosa els efectes de la suspensió de fet i de dret del contracte de 
transport adaptat s’ha de substanciar d’acord amb l’article 208 de la LCSP, que disposa 
que un cop acordada la suspensió, l'Administració ha d'abonar al contractista els danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles següents: a) Llevat 
que el plec que regeixi el contracte estableixi una altra cosa, l'abonament esmentat 
només ha de comprendre, sempre que en els punts 1r a 4t s'acrediti fefaentment la seva 
realitat, efectivitat i import, els conceptes següents: … 3r Despeses salarials del personal 
que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte durant el període de suspensió. 
 
La clàusula 43 del PCAP disposa que: 
 

1. De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per 
acord del Consell Comarcal o perquè el contractista opti per suspendre el seu 
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho al Consell Comarcal amb un mes d’antelació.  
 
2. En tot cas, el Consell Comarcal ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, 
d’ofici o a sol·licitud del contractista, en la que es consignaran les circumstàncies 
que l’han motivat i la situació de fet en l’execució del contracte.  L’acta de 
suspensió, d’acord amb el que preveu l’article 103 del RGLCAP, l’han de signar una 



 
 
 
 

 
 

persona en representació de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en 
què s’acordi la suspensió.  
 
3. El Consell Comarcal ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el que preveu l’article 208.2 de la 
LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa farà seguint les regles 
establertes a l’article 208.2 de la LCSP. 
 

La disposició final desena del Reial decret llei 8/2020 preveu que con carácter general, 
las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un 
mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, 
lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo.  
 
L’estat d’alarma fou declarat novament el 25 d’octubre de 2020 mitjançant el Reial decret 
926/2020 i mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, se n’acordà la 
pròrroga fins a les 00.00 hores del nou de maig de 2021. 
 
Així en resulta que als períodes compresos entre el 13 de març i el 21 de juliol de 2020 i 
entre el 25 d’octubre de 2020 i fins a la data d’avui els és aplicable el règim de l’article 
34.1 del Reial decret llei 8/2020; i al període comprès entre 22 de juny i el 24 d’octubre de 
2020 li és aplicable el règim de l’artilcle 208 de la Llei 9/2017 i l’article 43 del contracte per 
a la prestació del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de 
transport adaptat i assistit.  

L’article 208 de la Llei 9/2017, disposa que un cop acordada la suspensió, l'Administració 
ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb 
subjecció a les regles següents, llevat que el plec que regeixi el contracte estableixi una 
altra cosa: 

1r  Despeses per manteniment de la garantia definitiva. 
2n  Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que el 

contractista tingui concertats per a l'execució del contracte en el moment 
d'iniciar-se la suspensió. 

3r  Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar 
adscrit al contracte durant el període de suspensió. 

4t  Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips 
sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no es van poder 
utilitzar per a altres fins diferents de l'execució del contracte suspès. 

5è  Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d'haver executat el 
contractista durant el període de suspensió, de conformitat amb el que 
preveuen el programa de treball o el mateix contracte. 

6è  Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança subscrites pel 
contractista previstes en el plec de clàusules administratives vinculades a 
l'objecte del contracte. 

 
L'abonament només pertoca sempre que en relació amb els punts 1r a 4t s'acrediti 
fefaentment la seva realitat, efectivitat i import; tal i com preveu l’article 34.1 del Reial 
decret llei 8/2020. Els punts 1r, 3r, 4t i 6è d’aquest article són els mateixos conceptes 
indemnitzables que els previstos a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020.  
 
Per les suspensions del contracte compreses entre el 21 de juliol i el 24 d’octubre de 
2020, ambdós inclosos, s’ha d’abonar al contractista el 3 per 100 del preu de les 



 
 
 
 

 
 

prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de suspensió, de 
conformitat amb el que preveu el contracte, que és el següent: 
 

CODI 

RUTA 

NÚM. 

ACOMPANYANTS 

ADJUDICACIÓ: IMPORT 

PER EXPEDICIÓ 

TRAJECTES 

DIARIS 

DIES 

SUSPENSIÓ 

DEL SERVEI 

*ARTICLE 

208.2.5è 

TOBL00 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL01 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL03 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL05 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL06 1 19,80 € 2 18 21,38 € 

TOBL07 1 26,00 € 2 6 9,36 € 

TOBL08 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

TOBL09 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

     144,19 € 

 
*L’article 208.2.5è de la Llei 9/2017, estableix un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d’haver executat el 
contractista durant el període de suspensió, de conformitat amb el que preveuen el programa de treball o el mateix 
contracte. 

 
Constatat el caràcter singular i excepcional del Reial decret llei 8/2020 i la seva 
prevalença sobre la legislació ordinària, així com l’existència de normativa autonòmica 
que desenvolupa i complementa aquesta normativa bàsica, cal procedir a l’anàlisi dels 
efectes que produeix la suspensie l’execució d’un contracte en aplicació de les previsions 
d’aquesta norma. 
 
L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 - mesures en matèria de contractació pública per 
pal·liar les conseqüències del COVID-19 – disposa que els contractes de prestació 
successiva, vigents, l’execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència de 
la COVID-19 o les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o 
l’administració local per a combatre’l quedaran automáticamente suspendidos desde que 
se produjera la situación de hecho que impida su prestación y hasta que dicha prestación 
pueda reanudarse. L’epígraf 1 de l’article 34 de referència determina mitjançant “numerus 
clausus” els conceptes indemnitzatoris quan l’execució d’un contracte quedi totalment 
suspesa, mitjançant el qual l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys 
i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, prèvia 
sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i quantia pel contractista: 

Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato 
público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al 
contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo 
de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad 
y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá 
ser indemnizado serán únicamente los siguientes: 
 
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al 
personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución 
ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
suspensión del contrato. 
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos 
directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que 
estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la 
suspensión del contrato. 



 
 
 
 

 
 

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y 
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén 
vigentes en el momento de la suspensión del contrato. 
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los 
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del 
contrato suspendida. 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera 
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la 
situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá 
dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la 
ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los 
vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del 
contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el 
contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se 
pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. 
Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, 
esta deberá entenderse desestimatoria. 

  
Aquesta relació de conceptes que poden ser objecte d’indemnització és un llistat tancat, 
que desplaça l’aplicació de l’article 2.a) de l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ni l’article 220 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
  
No obstant això, l’Advocacia General de l’Estat, tal i com interpreta en la nota d’1 d’abril 
de 2020, sembla lògic entendre que, a sensu contrario, sí cap entendre aplicables els 
apartats b) i c) de l’article 208.2 de la Llei 9/2017, relatius a la necessitat d’aixecar una 
acta de suspensió com a requisit per a la indemnització, i la prescripció del dret del 
contractista, en el termini d’un any a comptar des de què el contractista hagi rebut l’ordre 
de reprendre l’execució del contracte, que d’altra banda, tenen caràcter bàsic d’acord 
amb la disposició final primera de la Llei 9/2017. 
  
És oportú reiterar  que l’objecte d’aquest informe es centra en l’aplicació de l’article 34 del 
Reial decret llei 8/2020 als contractes públics de serveis de prestació successiva 
suspesos a efectes indemnitzatoris; i que, correlativament, no abasta l’aplicació de les 
figures del factum principis, el rebus sic stantibus, la força major o la responsabiltiat 
patrimonial per actes legislatius i llurs efectes jurídics i econòmics.  
 
 
Setè.  ELS DANYS I ELS PERJUDICIS PELS QUALS EL CONTRACTISTA 

D’UN CONTRACTE SUSPÈS EN APLICACIÓ DE L’ARTICLE 34.1 DEL 
REIAL DECRET LLEI 8/2020 POT SER INDEMNITZAT 

  
L’exposició de motius del Reial decret llei 8/2020 justifica la norma pel que és del cas en:  
 
 El tancament de les escoles té impacte directe sobre la demanda i els serveis 

connexos com el transport, l’educació i la cultura. 
 

 La contenció de la progressió de la malaltia COVID-19 suposa limitacions temporals 
a la lliure circulació, junt amb la reducció de l’oferta laboral degut a les quarantenes 
i contenció. 



 
 
 
 

 
 

 

 Aquestes circumstàncies es tradueixen en una pertorbació conjunta de demanda i 
oferta per l’economia espanyola, que afectarà a les vendes de les empreses, 
generant tensions de liquiditat que podrien derivar en problemes de solvència i 
pèrdua de llocs de treball si no s’adopten mesures urgents d’estabilització. 

 

 Per minimitzar aquest impacte, el Reial decret 8/2020 preveu un triple objectiu: i) 
reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius vulnerables; ii) 
recolzar la continuïtat de l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació; i, 
finalment, iii) reforçar la lluita contra la malaltia COVID-19. 
 

 Cal adoptar mesures que proporcionin la necessària flexibilitat per a l’ajustament 
temporal de les empreses amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l’ocupació i 
reforçar la protecció des treballadors directament afectats. 

 

 Potenciar el treball a distància i el teletreball. 
 

 Establir mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal de l’activitat per 
evitar acomiadaments, prioritzant el manteniment de l’ocupació per sobre de 
l’extinció de contractes laborals. 

 

 Les pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19 tindran la consideració 
de força major als efectes de la suspensió dels contractes o la reducció de la 
jornada. 

 

 Establir garanties de liquiditat per mantenir l’activitat econòmica. 
 

 S’estableixen mesures per evitar els efectes negatiu sobre l’ocupació i la viabilitat 
empresarial derivats de la suspensió de contractes públics, impedint la resolució de 
contractes públics per part de totes les entitats que integren el sector públic i evitar 
que el COVID-19 i les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o 
les entitats locals tinguin un impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit 
productiu. 

 
L’aplicació de l’article 34 planteja tant problemes a voltes dels conceptes jurídics 
indeterminats com de congruència de l’exposició de motius i de les finalitats que s’hi 
diuen amb llur redacció i amb l’acreditació i els mitjans de prova dels danys 
indemnitzables per a una reparació justa proscrivint l’enriquiment sense causa. 
  
El professor García de Enterría sosté que l’ordenament jurídic administratiu és un sistema 
autònom i, per tant, s’integra mitjançant les seves pròpies tècniques sense necessitat 
d’anar al dret privat, sinó indagant la resposta adequada en el propi dret administratiu, en 
les seves institucions i valors. En aquest sentit, el seu comentari disposa que en este 
orden de ideas, no hay que olvidar que el Derecho Administrativo corresponde a un orden 
jurisdiccional diferenciado y que se funda en determinados principios que son nítidamente 
distintos de los propios del Derecho privado. La razón de ser del Derecho Administrativo 
se encuentra precisamente en la búsqueda de un marco normativo que garantice 
simultáneamente la defensa de los derechos de los particulares y la consecución de los 
intereses generales. En conseqüència, i en aparença, el dret administratiu es 
complementaria en sí mateix. 
  
El Reial decret llei 8/2020, la Llei 9/2017 i la normativa dita administrativa haurien d’oferir 
una solució o una resposta integradora i completa; però no és així i és la pròpia Llei 



 
 
 
 

 
 

9/2017 que recorre a altres disciplines del dret: l’article 38 disposa que els contractes 
subscrits pels poders adjudicadors són invàlids quan hi concorri alguna de les causes que 
els invaliden de conformitat amb les disposicions del dret civil s’haurà de recórrer a les 
disposicions del dret civil en matèria d’invalidesa d’actes administratius; o l’article 43 en 
matèria de causes d’invalidesa reconegudes en el dret civil. 
 
La clàusula 5.4 del plec de clàusules administratives particulars disposa que la 
preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció d’aquest contracte es regeix per la LCSP i 
les seves disposicions de desplegament; supletòriament s’han d’aplicar les altres normes 
de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.  
 
L’aplicació supletòria del dret civil ha estat, és i serà l’objecte d’un intens debat acadèmic 
no conclòs com posen de manifest les sentències recents del Tribunal Suprem de 22 de 
gener i de 2 de març de 2020. 
 
L’objecte de la Sentència del Tribunal Suprem de 22 de gener de 2020 correspon a la 
interposició davant la sala d’un recurs contenciós administratiu contra la desestimació per 
silenci de la reclamació de responsabilitat patrimonial que va formular la part el 27 de 
febrer de 2015, per danys i perjudicis derivats de l’aplicació de l’Impost sobre les Vendes 
Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) creat mitjançant la Llei 24/2001, de 27 
de desembre. El fonament jurídic sisè d’aquesta sentència disposa: 
  

SEXTO.- De las dos cuestiones que, como queda expuesto, deben ahora 
examinarse -si el presente caso puede ser caracterizado como una cesión de 
crédito y si el derecho a ser indemnizado por la Administración puede ser cedido- 
vale la pena, para el buen orden del razonamiento, comenzar por la segunda de 
ellas, admitiendo provisionalmente y a efectos puramente argumentativos que el 
negocio jurídico celebrado entre Transportes Ruiz Espeja, S.A. y la recurrente fuera 
una cesión de crédito. 
  
La cesión de créditos de naturaleza jurídico-administrativa no está prevista por la 
ley con alcance general y, desde luego, no lo está para el crédito a ser indemnizado 
en virtud de responsabilidad patrimonial de la Administración, en cualquiera de sus 
modalidades. Tampoco existe un criterio jurisprudencial establecido sobre si cabe -
y, en su caso, en qué condiciones- la cesión del crédito dimanante de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. 
  
Así las cosas, a primera vista cabría considerar aplicable el art. 1112 del Código 
Civil: "Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles 
con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.". Ésta es la regla 
general en el Derecho Privado. Todos los créditos son susceptibles de ser cedidos, 
salvo que se hubiera acordado otra cosa o que una norma legal lo excluya. En el 
ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, como queda dicho, la 
ley guarda silencio, de donde cabría inferir que la cesión del crédito derivado de ella 
no está prohibida. Y se podría añadir que, si en determinadas circunstancias el 
legislador considerase inconveniente o injusta la cesión de tales créditos, nada le 
impediria limitarla o excluirla. Naturalmente el art. 1112 del Código Civil habría de 
ser leído en conexión con el art. 1535 del mismo cuerpo legal, que tratándose de 
créditos litigiosos permite al deudor liberarse reembolsando al cesionario del precio 
pagado por la cesión. 

  
Esta respuesta tendría la ventaja de la sencillez y la claridad. No obstante, da por 
supuesto que el Código Civil y, más en general, el Derecho Privado son 
supletoriamente aplicables en cualquier situación regida por el Derecho 



 
 
 
 

 
 

Administrativo en que no haya una norma legal o reglamentaria que contemple el 
correspondiente supuesto de hecho. Y semejante automatismo en el carácter 
supletorio del Derecho Privado, sin valorar las possibles peculiaridades y exigencias 
de cada tipo de relación jurídico-administrativa, es problemático. Es verdad que el 
apartado tercero del art. 4 del Código Civil establece que "las disposiciones de este 
Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por leyes especiales"; 
pero ello se refiere primariamente a la legislación civil y mercantil, no a la legislación 
administrativa. Tan es así que cuando en materias administrativas quiere el 
legislador que el Derecho Privado opere como supletorio lo dispone expresamente. 
Véanse, en este sentido, el art. 19 de la Ley de Contratos del Sector Público o el art. 
7 de la Ley General Tributaria. En este orden de ideas, no hay que olvidar que el 
Derecho Administrativo corresponde a un orden jurisdiccional diferenciado y que se 
funda en determinados principios que son nítidamente distintos de los propios del 
Derecho Privado. La razón de ser del Derecho Administrativo se encuentra 
precisamente en la búsqueda de un marco normativo que garantice 
simultáneamente la defensa de los derechos de los particulares y la consecución de 
los intereses generales. 

  
/.../ Así, en materia de contratos administrativos, el art. 200 de la Ley de Contratos 
del Sector Público establece que "los contratistas que tengan derecho de cobro 
frente a la Administración, podran ceder el mismo conforme a derecho". Obsérvese 
que lo cedible no es aquí el derecho de crédito, sino algo más circunscrito: el 
"derecho de cobro". Y para que un derecho de crédito nacido de la ejecución de un 
contrato administrativo pueda ser cobrado, es preciso -aparte de que haya pasado 
un plazo y, en su caso, ser presente y trámite la correspondiente reclamación- que 
se hayan dado "las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o Servicios 
prestados" ( art. 198 de la Ley de Contratos del Sector Público); es decir, se exige 
que la Administración haya afirmado que la obra o el servicio se han realizado 
correctamente. Con arreglo al art. 1112 del Código Civil, ello no sería necesario 
para la cesión del crédito por parte del contratista: éste podría cederlo a un tercero 
con anterioridad a que la otra parte manifieste su conformidad con la prestación. Al 
establecer una regla más restrictiva sobre cesión de créditos, la legislación de 
contratos administrativos busca, como es obvio, tutelar el interés general, evitando 
que la Administración tenga que enfrentarse a reclamaciones pecuniarias de 
terceros cuando aún no ha dado su conformidad a la obra o al servicio. Sólo cuando 
lo único que falta es cobrar, al haver manifestado la Administración que no tiene 
objeción alguna sobre la ejecución del contrato administrativo, se permite 
legalmente la cesión de ese derecho de crédito a un tercero; derecho de crédito 
que, en este contexto, recibe la significativa denominación de "derecho de cobro". 

  
La Sentència compta amb un vot particular: 
  

6. La correspondencia entre Administración Pública y Derecho Administrativo, que 
se identifica con el ejercicio de concretas potestades otorgadas por el ordenamiento 
jurídico conforme al principio de legalidad, no es plena. No solo existe una actividad 
de la Administración Pública similar a la de los particulares, regulada por el Derecho 
privado, sino que al contratar o indemnizar por los daños causados a un tercero 
crea situaciones subjetivas de titularidad ajena, que sin el reconocimiento de 
régimen exorbitante alguno, se asimilan a las categorías generales del Derecho. 
 
En estos casos, la ausencia de una regulación no puede traducirse en prohibición o 
limitación sin respaldo normativo, sino que, partiendo de la identidad sustancial de la 
categoría del derecho de crédito y de la de crédito y de la supletoriedad que 



 
 
 
 

 
 

reconoce el artículo 4 CC, parece necesario acudir a la regulación de dicho texto 
legal para la configuración del correspondiente régimen jurídico. No existe razón 
para circunscribir la supletoriedad del Código al ámbito de las leyes civiles o 
mercantiles, en la medida en que obedece a los rasgos caracterizadores del 
derecho común. 
  
Por consiguiente, la ausencia de una regulación propia en las normas 
administrativas, determina que haya de acudirse a su integración conforme a las 
previsiones del Código Civil y a la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

  
En la sentència del Tribunal Suprem de 2 de març de 2020 es fa palès que un conveni 
urbanístic (dret administratiu) té naturalesa contractual (dret privat), i, per tant, és 
d’aplicació amb caràcter supletori, les regles derivades del dret civil. En el fonament 
jurídic segon d’aquesta sentència s’estableix: 
  

/.../ Por otra parte, hemos dejado constancia de las normas jurídicas que se aplican 
en el momento de la extinción de los contratos administrativos ---y de los convenios-
--, según de forma reiterada señalan los sucesivos textos legales contractuales a los 
que antes hemos hecho referencia: 
a) La normativa de contratación pública y sus normas de desarrollo. 
b) Supletoriamente, las restantes normas del derecho administrativo. 
c) Y, en defecto de las anteriores, las normas de derecho privado. 
Pues bien, ante la ausencia de norma en materia contractual o convencional 
pública, resultarían de aplicación supletoria las restantes normes de derecho 
administrativo. Pero ello, solo sería así si la norma administrativa cubriera con 
plenitud el vacío dejado en la legislación contractual. Y esto es lo que se pretende al 
tratar de aplicar, ante el silencio contractual público, el artículo 25.1.a) de la Ley 
47/2003, general presupuestaria, con carácter preferente al artículo 1964.2 del CC. 
  

I en el mateix sentit la sentència del Tribunal Suprem de 22 de gener de 2020 quan sosté 
que la supletoriedad del Derecho privado respecto al Derecho administrativo no opera de 
forma indiscriminada, a voltes de l’article 4.2  del Codi civil - Las disposiciones de este 
Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes-. 
  
El títol preliminar del codi civil afirma en l'article 3,1  que les regles s'interpretaran en 
funció del significat adequat de les paraules, en relació amb el context, el rerefons 
històric i legislatiu i la realitat social de l'època en què s'han d'aplicar, tenint en compte 
fonamentalment l'esperit i el propòsit d'aquestes paraules. I l’article 3.2 disposa que 
l’equitat s’ha de ponderar en l’aplicació de les normes, tot i que les resolucions del 
Tribunals només podran sustentar-s’hi de manera exclusiva quan la llei ho permeti 
expressament. 
 
S'estableix en aquesta disposició un principi general al qual s'ha d'acollir la interpretació 
de les normes, encara que apareixen altres especialitats al llarg del text -. El text del 
precepte exposa els diferents elements que ha de tenir en compte per l'intèrpret en 
realitzar la seva tasca exegètica. 
 
Els diferents criteris enumerats es poden tornar a traduir en dues categories entre les 
quals hi ha la interrelació: 
 
a) El primer que s'anomena interpretació gramatical reuneix l'element literal (d'acord 

amb el significat de les seves paraules); Històric (tenint en compte el rerefons del 
precepte o regla), sistemàtic (relatiu al context), i lògic (tenint en compte la realitat 
social de l'època en què s'ha d'aplicar). 



 
 
 
 

 
 

 
b) El segon reuneix l'element sociològic (d'acord amb l'esperit i la finalitat dels 

mateixos) i el completa amb el teleològic. 
  
L'adequació de la redacció de la norma, a través de la seva interpretació a la realitat que 
regula, es duu a terme amb l'objectiu d'aconseguir el resultat més just en el procés de la 
seva posterior aplicació. I la justícia en l'aplicació de la norma, de la qual la interpretació 
és treball previ, no es pot aconseguir sense considerar els principis ètics i morals en què 
s’insereix. Essent així les coses, en els epígrafs següents s’analitzen les despeses 
eventualment indemnitzables. 
 
 
Vuitè.   LES DESPESES SALARIALS 
 
L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 disposa que quan l’execució d’un contracte 
públic de serveis o de subministrament de prestació successiva hagi quedat totalment en 
suspens, l’entitat adjudicadora –contractant- ha d’abonar al contractista les despeses 
salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal que figurés adscrit el 
13 o el 14 de març de 2020 a l’execució ordinària del contracte durant el període de 
suspensió. 
 
El concepte de despeses salarials  
 
Les despeses salarials és un concepte jurídic parcialment indeterminat l’abast del qual 
s’ha de determinar identificant què es considera salari d’acord amb l’article 26.1 del Text 
refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 
23 d’octubre, que disposa que: 

  
1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los 
trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la 
forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. 
En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se 
refiere el artículo 2, el salario en especie podrá superar el treinta por ciento de las 
percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía 
íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional. 
2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador 
en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como 
consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la 
Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, 
suspensiones o despidos. 
3. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se 
determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como 
retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos 
salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones 
personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la 
empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. 
Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de dichos complementos 
salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los 
que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la 
empresa. …/… 

  



 
 
 
 

 
 

La determinació de l’abast del concepte despeses salarials es completa amb l’epígraf 8 
del mateix article 34 del Reial decret llei 8/2020 en incloure-hi les relatives a les 
cotitzacions a la seguretat social que corresponguin. 
  
El III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als 
anys 2011 a 2016 (codide conveni núm. 79002295012003).es va inscriure en el Registre 
de convenis i acords col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball mitjançant la Resolució EMO/1528/2015, de 25 de juny, que també 
disposa la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC de 10 de juliol 
de 2015)  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6910/1434021.pdf 
 
Els articles 1, 2 i 4 regulen els àmbits territorial, funcional, i personal respectivament.  
 
L’article 3 regula l’àmbit temporal del conveni: 
 

1. El present Conveni entra en vigor el mateix dia que es presenti al Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Els aspectes econòmics 
entren en vigor a partir de 1 de setembre de 2014. 
2. El període de vigència d’aquest Conveni és fins al 31 de desembre de 2016, data 
en la qual, si no ha estat denunciat, s’entendrà que es va prorrogant any per any. 
Qualsevol de les parts signants del present Conveni podrà denunciar-lo amb una 
antelació de màxim dos (2) mesos abans del venciment de la seva vigència, o de 
qualsevol de les seves pròrrogues. La tramitació de la denuncia s’haurà d’ajustar al 
que disposa l’article 89.1 de l’Estatut dels treballadors. 
3. Denunciat el Conveni, les parts negociadores es comprometen a iniciar 
converses en un termini no superior a un (1) mes a la data de la recepció de la 
comunicació de denuncia. 
4. Fins a la signatura del nou Conveni, mantindrà la seva vigència l’anterior 
 

 
El capítol cinquè regula el règim de les retribucions i el sisè les jornades, els horaris, les 
hores extraordinàries i les vacances. 
 
En relació amb els increments retributius s’ha de tenir en compte que el 12 de març de 
2019, s’ha publicat la Resolució TSF/514/2019, de 26 de febrer, per la qual es disposa la 
inscripció de l'Acord parcial del conveni esmentat en el Registre de convenis i acords 
col·lectius de treball de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, 
Seguretat i Salut Laboral - 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7828/1732087.pdf: 
 

La Comissió negociadora del conveni acorda la modificació parcial del mateix en 
relació amb les condicions econòmiques així com continuar les negociacions del 
conveni per arribar a un acord en la seva globalitat que permeti el nou conveni. En 
conseqüència, les condicions econòmiques per a l'any 2019 són les que a 
continuació s'estableixen: 
 
1.- Les taules salarials del 2016 s'incrementen en un 1% pel període gener a agost 
2019, inclosos, per a totes les categories. 
2.- Les taules salarials anteriors (les del període gener a agost) s'incrementen en un 
1'5% per al període 
setembre a desembre de 2019, per a totes les categories. 
3.- Cap categoria percebrà, a partir de setembre de 2019, un import inferior al que 
resultaria, si s'extrapolés 



 
 
 
 

 
 

aquest import mensual en termes anuals, a 13.500 euros. 
4.- Igualment, cap categoria percebrà, a partir de l'1 de gener de 2020, un import 
inferior als 14.000 euros 

 
Cal fer avinent que l’article 34.1 del Reial decret 8/2020, preveu que en el cas que entre 
el personal que figura adscrit al contracte es trobi personal afectat pel permís retribuït 
recuperable previst en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, l’abonament per 
l’entitat adjudicadora de les corresponents despeses salarials no tindrà el caràcter 
d’indemnització sinó d’abonament a compte per la part corresponent a les hores que 
siguin objecte de recuperació en els termes fixats a l’article 3 de l’esmentat Reial decret 
llei, que hauran de tenir-se en compte en la liquidació final del contracte. 
 
 
El personal adscrit o assignat al contracte 
 
El contracte per a la prestació del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i 
del servei de transport adaptat i assistit es regeix pel règim jurídic aplicable als contractes 
de serveis d’acord amb el que disposa la clàusula 5.2 plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
La codificació de la classificació estadística de productes per activitats (CPA 2008) és 
80410000 - 1 serveis escolars diversos, 63712000 - 3 serveis complementaris del 
transport per carretera i 85300000 - 2 serveis d’assistència social i serveis connexos (1.5 
del PCAP). 
 
El contractista ha de complir les determinacions que figurin a la seva documentació 
tècnica i disposar, per a l’execució del contracte, dels mitjans materials i personals que hi 
ha reflectits. Això no obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, el contractista ha 
d’ampliar-los o modificar-los per assegurar el compliment de les seves obligacions 
contractuals. La clàusula 39.1.a) del PCAP la prescriu com a obligació essencial del 
contracte. 
 
És pacífic que el contracte de serveis abasta els mitjans materials i personals necessaris 
per prestar el servei contractat. El plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques determinen el personal amb què s’ha de prestar el servei i 
executar el contracte. Aquesta exigència troba la seva correlació en l’estudi de costos del 
contracte.  
 
L’acompanyant és l’únic personal singularment previst en el plec de clàusules 
administratives particulars, en el plec de prescripcions tècniques i en l’estudi de costos. 
(clàusules 1 i 8 del PPT) 
 
El contractista ha de designar una persona responsable de la gestió del servei com a 
interlocutora amb el Consell Comarcal les tasques de la qual estan descrites a la clàusula 
10 del PPT. 
 
També ha de designar un/a coordinador/a del personal acompanyant, que ha de vetllar 
pel compliment de les tasques assignades als i les acompanyants donant al mateix temps 
el suport i pautes que puguin necessitar. Les tasques d’aquesta figura estan recollides a 
la clàusula 5 del PPT. 
  
Finalment, el contractista ha de designar una persona encarregada del contracte. El 
PCAP i el PPT no en regulen directament les funcions que, nogensmenys i a títol 



 
 
 
 

 
 

exemplificatiu es poden extreure la clàusula 45 del PCAP - Incompliments i 
penalitzacions- .  
 
El cost d’aquestes figures i de llurs funcions s’ha de considerar com una despesa fixa 
estructural inclosa entre els costos fixes: costos horaris i costos del servei de l’estudis de 
costos del servei d’acompanyants.  
 
Les funcions d’aquestes figures s’enquadren en l’àmbit relacional i d’interlocució amb el 
Consell Comarcal per a l’execució del contracte; així que de manera genèrica no es pot 
considerar com a personal adscrit al servei i per tant tampoc subjecte a indemnització. 
Ara bé, dit això, és plausible que pel volum l’activitat de l’empresa contractista ja sigui per 
la prestació d’altres contractes amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental o amb tercers 
les funcions d’encarregat del contracte o que hi siguin homologables es configurin com un 
comandament o càrrec ad hoc. En sentit contrari, en les petites empreses o amb un 
volum baix d’activitat és previsible que les funcions d’encarregat s’associen a les funcions 
directives o d’administració En ambdós casos, l’empresari que reclami la indemnització 
ho haurà d’acreditar de la mateixa manera que haurà de provar el temps imputable al 
contracte. 
 
Segons el diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, adscriure és 
agregar (algú) al servei d’un cos o una entitat; i adscribir és asignar a una persona a un 
servicio o a un destino concretos pel diccionari de la llengua espanyola de la Reial 
Acadèmia Espanyola. 
  
L’adscripció és un fet que de manera incontrovertida s’hauria de poder acreditar 
mitjançant un contracte –laboral o d’una altra naturalesa- en què s’hi identifica l’objecte 
del contracte –la ruta amb expressió de la denominació o del seu itinerari.  Així doncs, el 
personal adscrit al contracte el 13 o el 14 de març de 2020 pot ser el que mitjançant un 
contracte laboral o d’una altra naturalesa assumeix la prestació del contracte. Com és el 
cas que Clece, SA, acredita que el centre de treball és el servei d’acompanyants del 
servei de transport escolar i el servei transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 
Encara més, el model d’organització del treball estructurat a partir del conveni col·lectiu 
referenciat at supra descriu un marc de relacions laborals de jornades i temps de treball 
complet o parcial d’acord amb els contractes subscrits entre cada treballador i l’empresa 
sense que aparentment els treballadors es puguin adscriure de manera singular a 
determinades rutes.  
  
L’assignació d’un treballador a una ruta de transport es desvincula dels atributs de la 
relació contractual i s’incardina en la capacitat de l’empresari d’organitzar el seu personal. 
La interpretació de la norma pel sentit de les seves paraules –adscripció i assignació- i la 
interpretació teleològica de l’article 34 juntament amb l’exposició de motius del Reial 
decret llei 8/2020 permet complir la finalitat de la norma mitjançant la indemnització dels 
danys i perjudicis. En el mateix sentit resol l’Advocacia General de l’Estat en la nota 
interpretativa de 23 d’abril de 2020, sobre la improcedència d’indemnitzar al contractista, 
a l’empara de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, pels costos salarials suportats pel 
subcontractista (https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-
subcontratistas.pdf) quan sostè que la mención relativa a “los gastos salariales que 
efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 
14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato”, ha de interpretarse como 
limitada exclusivamente a los gastos por salarios del personal con quien el contratista 
mantiene una relación laboral en los términos del artículo 1 del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en 

https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf


 
 
 
 

 
 

adelante, TRLET), esto es, a “los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios 
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección” del 
contratista … . 
 
Els monitors com a categoria laboral del conveni col·lectiu de referència són el personal –
acompanyants- adscrit o assignat necessari per fer executar el contracte de transport. 
Alhora, el període de temps de treball eventualment indemnitzable és perfectament 
determinable amb les regles del plec de clàusules administratives particulars i l’estudi de 
costos del contracte. Essent així les coses n’hauria de resultar l’acreditació de la realitat 
dels danys i perjudicis i llur efectivitat i quantia quan l’empresari hagi satisfet les quantitats 
meritades per les despeses salarials efectivament satisfetes pel contractista al personal 
adscrit el 14 de març de 2020 a l’execució ordinària del contracte durant el període de 
suspensió prevista a l’article 34.1 pels contractes de serveis de prestació successiva. 
 
Els contractistes poden incloure en la reclamació d’indemnització la despesa dels salaris 
de personal que tot i no estar adscrit de manera singular a l’execució del contracte que 
hagi prestat o hagi de prestar algun tipus d’activitat per executat l’objecte del contracte. 
Aquest personal es pot enquadrar en diferents àmbits funcionals de l’organització de 
l’empresa i els manteniments als serveis d’administració i als serveis generals. 
 
La interpretació restrictiva del precepte limita la indemnització al contractista per la 
despesa salarial del personal directe adscrit a l’execució del contracte. Val a dir que la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, no defineix específicament què són costos del contracte, 
però si que prescriu que per elaborar el pressupost base de licitació s’han d’avaluar els 
costos directes, els indirectes i altres despeses que determinen els cost de producció 
amb la finalitat que el pressupost base de licitació sigui l’adequat al preu de mercat. 

L’Estudi de costos del transport adaptat -annex 13 del PCAP- descriu una estructura de 
costos del servei. No s’hi descriuen els subfactors que l’integren i, per tant, tampoc és 
possible determinar cap valor que pugui eventualment correspondre al personal no 
adscrit a l’execució del contracte però si vinculat a l’objecte del contracte.  

En tot cas, no hi ha una estructura única d’empresa per la qual cosa un cop superada la 
hipòtesi acadèmica correspon al contractista descriure la seva organització i al·legar i 
provar la vinculació amb l’objecte del contracte i la dedicació que hi esmerça. 

El Consell d’Estat en el dictamen 1116/2015, sobre l’avantprojecte de Llei de contractes 
del sector públic, aprovat el deu de març de 2016 - 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-1116 en relació amb l’article 206. 
Suspensió de contractes reitra llur doctrina  que tales gastos "pueden y deber ser 
indemnizados si se producen, pero ha de acreditarse su realidad, efectividad e importe, 
sin que sea dable ni presumir su existencia ni determinar su cuantía mediante un 
porcentaje del presupuesto de ejecución material, puesto que la ley es tajante al exigir 
que se trate de daños efectivamente sufridos: 

El alcance y contenido del derecho del contratista a ser indemnizado por los daños 
y perjuicios derivados de la suspensión contractual ha sido el germen de no pocas 
controversias jurídicas. 

El Consejo de Estado ha reiterado que las consecuencias indemnizatorias que 
puede llevar eventualmente aparejada la suspensión temporal de una obra tiene 
unos efectos onerosos que no pueden recaer sobre el contratista si no es imputable 
a él la causa directa o indirecta de la suspensión (entre otros muchos, dictamen nº 
1.847/2007, de 17 de octubre). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2015-1116


 
 
 
 

 
 

Ahora bien, como reconoce la Memoria de este Alto Cuerpo Consultivo de 2007, el 
problema surge en el momento de evaluar la extensión de los daños que pueden 
integrar la indemnización procedente. Normalmente no suele haber duda, ni 
suscitarse dificultades, en cuanto a la evaluación de los costes directos e indirectos 
que para el contratista pueda haber comportado la suspensión contractual. 

Sin embargo, sí existen habitualmente discrepancias entre los órganos 
administrativos a la hora de efectuar el cómputo de los denominados "gastos 
generales". A este respecto, la doctrina del Consejo de Estado viene manteniendo 
de modo constante (véase el reciente dictamen 894/2014, de 30 de octubre), que 
tales gastos "pueden y deber ser indemnizados si se producen, pero ha de 
acreditarse su realidad, efectividad e importe, sin que sea dable ni presumir su 
existencia ni determinar su cuantía mediante un porcentaje del presupuesto de 
ejecución material, puesto que la ley es tajante al exigir que se trate de daños 
efectivamente sufridos".  

El Consell d’Estat ha sostingut de manera continuada la mateixa tesis, entre moltes 
d’altres en dos dictàmens recents: 

 Dictamen 494/2019 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2019-494 

       .../... 

Respecto de los gastos generales, el Consejo de Estado ha señalado en reiteradas 
ocasiones (por ejemplo, dictámenes números 1.753/2005, 37/2006 o 1.066/2018, 
así como en la Memoria del año 2007) que tales gastos pueden y deben ser 
indemnizados si se producen, pero ha de acreditarse su realidad, efectividad e 
importe, sin que sea dable ni presumir su existencia ni determinar su importe 
mediante un porcentaje del presupuesto de ejecución material, que es lo que 
pretende la contratista, puesto que el artículo 203 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, es tajante al exigir que se trate de daños 
efectivamente sufridos. 

.../... 

 Dictamen 813/2019 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2019-813: 

.../… 

Con carácter general, procede señalar que el derecho invocado por el contratista 
sobre dicha base legal a cobrar los incrementos de costes directos e indirectos así 
como sobre los gastos generales en que ha incurrido por suspensiones y aumento 
del plazo de ejecución ha de referirse a situaciones en que la Administración 
hubiera acordado la suspensión del contrato, siempre que la suspensión de los 
trabajos hubiera tenido lugar por causa imputable a ella y no al contratista. 
Asimismo, los conceptos indemnizables deberán ser justificados y acreditados por 
este, lo que implica la aportación de los correspondientes medios de prueba, a 
partir de los que quepa razonablemente deducir la producción de un daño concreto 
y efectivo. 

Según tiene dicho reiteradamente el Consejo de Estado, la justificación de las 
causas por las que el contratista formula su pretensión indemnizatoria debe 
contenerse en el escrito de reclamación presentado al efecto, en el que han de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2019-494
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2019-813


 
 
 
 

 
 

detallarse los hechos y las circunstancias que avalan su pretensión. Ha de 
recordarse en este punto lo señalado en la Memoria del Consejo de Estado del año 
2004, en la que se decía que debía tratarse de evitar que la suspensión de los 
contratos fuera ocasión de lucro o beneficio para el contratista, exigiendo para ello 
la debida justificación de los gastos efectivamente sufridos por aquel, los cuales 
tendrían que guardar una relación directa con la suspensión, todo ello con la 
finalidad de evitar las negativas consecuencias que lo contrario puede tener para 
los intereses públicos. Asimismo, es doctrina de este Consejo que los gastos 
generales no pueden indemnizarse de forma genérica o mediante porcentaje a 
tanto alzado, sino que ha de acreditarse su realidad, efectividad e importe, sin que 
sea dable ni presumir su existencia ni determinar su importe mediante un 
porcentaje del presupuesto material de ejecución. 

.../… 

El criteri de la necessitat d’acreditar les despeses en les quals s’hagi incorregut de 
manera efectiva durant la suspensió i de no admetre quantitats globals derivades de 
l’aplicació de percentatges sobre el pressupost d’execució o  el preu d’adjudicació l’acull 
la sentència del Tribunal Suprem 4120/2014, d’1 d’octubre de 2014: 

CUARTO.- Entrando ya en el análisis de la pretensión indemnizatoria que fue 
deducida en el proceso de instancia, cuyo principal apoyo normativo está en ese 
principio de no indemnidad para el contratista que establece el tan repetido artículo 
102.2 del TR/LLEI 9/2017 en las suspensiones acordadas por la Administración, 
son convenientes unas consideraciones previas sobre los requisitos que han de 
concurrir para que haya lugar al abono indemnizatorio que en él se contempla. 

La primera es que la expresión "daños y perjuicios efectivamente sufridos" que 
utiliza el precepto legal es que ha de tratarse de daños y perjuicios reales que sean 
consecuencia de la suspensión acordada administrativamente, sin que basten a 
tales efectos simples conjeturas, deducciones o estimaciones abstractas con base 
en la documentación contable de la empresa. 

Esto significa que cualquier reclamación deducida por el contratista con esa 
finalidad tendrá que singularizar los desembolsos efectivamente realizados a causa 
de la suspensión, y habrá de hacerlo así: primero, describiendo el concreto 
personal y demás elementos materiales que necesariamente han tenido que quedar 
adscritos y dedicados en exclusiva a la obra que haya sido objeto de la suspensión; 
segundo, ofreciendo prueba, con suficientes garantías de objetividad, que 
demuestre que el personal y los elementos así descritos estuvieron efectivamente 
adscritos a la obra suspendida y no fueron utilizados en otras obras o actividades 
distintas de la contratista; y tercero, aportar la documentación que, directamente 
referidas a tales elementos,ponga de manifiesto el montante de su costo. 

La segunda es que por aplicación de las reglas de la carga de la prueba incumbe a 
la contratista probar y justificar debidamente todo lo anterior. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

La jornada laboral 
 
El contracte derivat de l’acord marc de transport adaptat i assitit i de l’acord marc del 
servei de transport escolar de cada ruta estableix pel que és del cas, l’itinerari, l’horari, les 
parades i el número d’expedicions; en conseqüència, determina els horaris de treball dels 
monitors. 
 
La clàusula 6 del PCAP disposa que el mètode aplicat per al càlcul del valor estimat és el 

que consta a l’estudi de costos del servei d’acompanyament del servei de transport 

escolar i del servei de transport adaptat i assistit. I l’estudi de costos diu que es considera 

la unitat mínima temporal d’un trajecte serà de 60 minuts. A partir d’aquesta unitat 

mínima, el temps de l’expedició s’arrodonirà en fraccions de 15 minuts. Aquest fet només 

es produeix al transport adaptat ja que les rutes escolars no poden tenir una durada 

superior a 1 hora. 

 

Val a dir, finalment, que l’article 48 del Conveni col·lectiu referenciat ut supra i en relació 
amb la jornada labora ordinària disposa: 
 

1.El nombre d'hores de treball a què corresponen les retribucions fixades en el 
present Conveni, en còmput anual, és de 1.695 hores de feina efectiva, de 
dedicació tant directa com indirecta, distribuïdes en jornades de 37,5 hores, de 
dilluns a divendres, tret d'aquelles activitats que requereixin la prestació de serveis 
en altres dies de la setmana, i de manera que no superin les 9 hores diàries. 

 
2. S'entén per hora de dedicació directa tota l'efectuada en relació directa amb els i 
les usuàries. S'entén per dedicació indirecta tota aquella efectuada dins la jornada 
de treball que estigui relacionada amb l'activitat pròpia, com és ara temps de 
preparació, avaluacions, programació i altres tasques de naturalesa anàloga. 
.../... 
 

Les despeses salarials suportades pels subcontractistes 
 
En relació amb la determinació de les despeses salarials cal tenir en consideració allò 
que assenyala l’Advocacia General de l’Estat en la nota interpretativa de 23 d’abril de 
2020, sobre la improcedència d’indemnitzar al contractista, a l’empara de l’article 34.1 del 
Reial decret llei 8/2020, pels costos salarials suportats pel subcontractista 
(https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-
subcontratistas.pdf ) i que a continuació es transcriu: 

  
Teniendo en cuenta la finalidad del precepto antes indicada y su carácter de norma 
excepcional que, ex artículo 4.2 del Código Civil, no puede extenderse a supuestos 
no comprendidos en ella, la mención relativa a “los gastos salariales que 
efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con 
fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato”, ha de 
interpretarse como limitada exclusivamente a los gastos por salarios del personal 
con quien el contratista mantiene una relación laboral en los términos del artículo 1 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre (en adelante, TRLET), esto es, a “los trabajadores que 
voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 
ámbito de organización y dirección” del contratista, en este caso la SME 
consultante, sin que puedan considerarse comprendidos en el artículo 34.1.1º del 
Real Decreto-Ley 8/2020 los gastos por salarios efectivamente abonados por el 
subcontratista a los trabajadores de los que él es el empresario o empleador, pues 

https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-del-Estado_-Costes-de-subcontratistas.pdf


 
 
 
 

 
 

es obvio que el la SME contratista no tiene relación laboral con tales trabajadores 
ni, por tanto, ha abonado de manera efectiva ningún salario a tales trabajadores. 

  
Cosa distinta es que los costes laborales de la subcontrata se hubieran tenido en 
cuenta por la SME para hacer su oferta. Sin embargo, el que los costes salariales 
de la subcontrata fueran tenidos en cuenta para hacer su oferta el contratista, no los 
convierte en gastos salariales efectivamente abonados y soportados por el éste en 
la ejecución del contrato que lo liga a la entidad del sector público contratante a los 
efectos del artículo 34.1.1º del Real Decreto-Ley 8/2020. 

  
En consecuencia, entiende este Centro Directivo que los salarios abonados por el 
subcontratista de la SME a sus trabajadores no pueden considerarse un gasto de 
personal indemnizable al contratista (artículo 20 del TRLET) al amparo del artículo 
34.1.1º del Real Decreto-Ley 8/2020. 

  
No obstant això, hi ha d’altres opinions doctrinals que consideren que entre els elements 
indemnitzables com a conseqüència de la suspensió d’un contracte públic d’obres, de 
serveis o de subministraments es troben les despeses salarials en què hagin pogut 
incórrer els possibles subcontractistes. És el cas de l’opinió de Carlos Pérez Ramos, soci 
responsable del Departament de Dret públic de CLEMS Advocats i col·laborador de 
l’Observatorio de Contratación Pública expressada en l’article de 14 d’abril de 2020, titulat 
“En caso de suspensión del contrato, ¿la indemnización de los gastos salariales incluye 
los gastos salariales de los subcontratistas?” (www.obcp.es/opiniones/en-caso-de-
suspension-del-contrato-la-indemnizacion-de-los-gastos-salariales-incluye-los). 

   
L’execució ordinària  
 
L’execució ordinària del contracte és un concepte quasi desconegut per la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, que només troba acollida a l’article 62 per 
referir-se a la unitat encarregada del seguiment del contracte. Si la qualificació d’ordinària 
és indeterminada, una eventual execució extraordinària entesa com a pacte o prestació 
extracontractual  no és acceptable per la subjecció dels poders adjudicadors a la Llei 
9/2017 sense perjudici que la situació de fet pugui trobar acollida en l’ordenament jurídic 
amb finalitat restauradora com és el cas amb la figura de l’enriquiment injust. Per tot 
plegat, l’execució ordinària no és sinó l’execució de les clàusules contingudes en el plec 
de prescripcions tècniques, en el plec de clàusules administratives particulars, les millores 
ofertes pel contractista i acceptades per l’òrgan de contractació i el contracte administratiu 
que formalitza l’adjudicació. 
 
L’acreditació i els mitjans de prova  
 
El contractista justifica l’acreditació de la quantia indemnitzable en els documents 
esmentats a la relació de fets. Ensems, s’ha acreditat l’atorgament del tràmit de 
subsanació i de millora de la documentació de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Els monitors – els acompanyants- 
 
El contractista aporta nòmines de monitors, de coordinadors de projectes i un coordinador 
d’activitats i n’acredita el pagament.  
 
El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
determinen el personal amb què s’ha de prestar el servei i executar el contracte i 
l’acompanyant és l’únic personal que hi és singularment previst. Alhora, ni obliguen ni 

http://www.obcp.es/opiniones/en-caso-de-suspension-del-contrato-la-indemnizacion-de-los-gastos-salariales-incluye-los
http://www.obcp.es/opiniones/en-caso-de-suspension-del-contrato-la-indemnizacion-de-los-gastos-salariales-incluye-los


 
 
 
 

 
 

prescriuen l’adscripció fixe d’un acompanyant a cadascuna de les rutes, sinó que el servei 
pot ser prestat per qualsevol monitor que reuneixi les condicions que l’habiliten per fer-ho. 
 
En conseqüència, la no adscripció fixa d’un acompanyant a una ruta determinada no 
permet prendre en consideració a efectes indemnitzatoris pel que és del cas cap 
retribució concreta i determinada, tampoc cap tipus de complement ad personam dels 
previstos a l’article 40 i ss del Conveni col·lectiu. Les gratificacions extraordinàries de 
d’estiu i Nadal de l’article 47 tenen la consideració de salari tot i la proporcionalitat de la 
seva determinació.  
 
La indemnització s’ha de calcular segons: 
 
a) els imports abonats i acreditats per l’empresari en concepte de salari per la 

categoria de monitor –salari base, pagues extraodinàries de d’estiu i Nadal i borsa 
de vancances- i cotitzacions a la Seguretat Social si hi ha adscripció directa d’un 
conductor a una ruta; o bé 

b) els imports calculats d’acord amb el conveni col·lectiu de treball de les empreses de 
transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona per la categoria de 
conductor –salari base, pagues extraodinàries d’estiu i Nadal - i cotitzacions a la 
Seguretat Social si no hi ha adscripció directa d’un conductor a una ruta, essent 
12,44 euros hora el preu hora per al personal indefinit o fixe 

c) … per a cadascuna de les expedicions …, 
d) … tret d’aquelles que se n’hagués aixecat parcialment la suspensió, … 
e) … de tots els dies suspesos entre el 13 o el 14 de març segons la ruta i el 31 de 

desembre de 2020, segons les rutes de prestació del servei… 
f) … pel període de temps de cada expedició … 
g) … inclosos els temps addicionals i 
h) … previstos a l’annex 13 del PCAP, Estudi de costos del tranpsort adaptat. 
 
Del que en resulta: 

 
Tipus 

Transport 

Tipus Ruta Codi ruta Durada de 

la ruta (1) 

Dies de 

suspensió del 

servei (2) 

Cost preu 

hora (3) 

Quantia 

indemnitzatòria 

ESCOLAR EOBL EOBL001A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL002A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL003A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL004A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL005A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL006A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL007A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL018A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL019A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL021A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL022A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL023A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL024A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL025A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL026A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL027A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL034S 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL035A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL036A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL037A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL038A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL039A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

 Total EOBL     34.160,24 



 
 
 
 

 
 

 POBL POBL03 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL04 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL05A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL07 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL08 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL09 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL10 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  POBL12 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total POBL     12.514,64 

 POPC POPC04A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC06A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC12 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC19A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  POPC21A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC22A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC24A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total POPC     10.947,20 

 SOBL SOBL00 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL01 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL02 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL03 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL05 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL06 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL07 2,00 58 12,44 € 1.443,04 

  SOBL08 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL09 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL10 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL11 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL12 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL13 2,00 53 12,44 € 1.318,64 

  SOBL14 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL15 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL16 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL17 2,00 64 12,44 € 1.592,32 

  SOBL18 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL19 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL20 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL21 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL22 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL23 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL25 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL27 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL28 2,00 64 12,44 € 1.592,32 

  SOBL29 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL30 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL32 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL34 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL35 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL36 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL37 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total SOBL     51.103,52 

 SOPC SOPC01A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC02A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC06A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC09A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC10A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOPC11A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total SOPC     9.379,76 

 TENO TENO01 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total TENO     1.567,44 
 

ADAPTAT TOBL TOBL00 2,00 100 12,44 € 2.488,00 



 
 
 
 

 
 

  
TOBL01 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL02 2,00 80 12,44 € 1.990,40 

  
TOBL03 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL04 3,00 82 12,44 € 3.060,24 

  
TOBL05 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL06 2,00 125 12,44 € 3.110,00 

  
TOBL07 3,00 89 12,44 € 3.321,48 

  
TOBL08 2,50 91 12,44 € 2.830,10 

  
TOBL09 2,00 91 12,44 € 2.264,08 

 
Total 

    
26.528,30 

 TOTAL      146.201,10 

 
(1) Hores  
(2) Des del 13 o 14 de març segons la ruta i fins al 19 de juny 31 de desembre de 2020 segons la 
ruta 
(3) Conceptes indemnitzables: 
 Salari base 
 Pagues extraordinàries d’estiu i Nadal 
 Cotitzacions Seguretat Social  

 
El contractista, pel cas que els treballadors de la plantilla s’hagin acollit al permís retribuït 
recuperable, no ha informat de quins d’aquests treballadors són personal adscrit a 
l’execució ordinària del contracte administratiu. Ensems, tampoc ha comunicat 
l’autorització de cap expedient de regulació temporal d’ocupació. 
 
La resta de personal 
 
El contractista aporta nòmines de coordinadores de projectes i de coordinadora 
d’activitats i n’acredita el pagament. Tot i que la coordinació és una funció prevista en el 
PPT, com ja s’ha dit, les funcions d’aquestes figures s’enquadren en l’àmbit relacional i 
d’interlocució amb el Consell Comarcal per a l’execució del contracte; així que de manera 
genèrica no es pot considerar com a personal adscrit al servei i per tant tampoc subjecte 
a indemnització. Alhora el cost d’aquestes figures i de llurs funcions s’ha de considerar 
com una despesa fixa estructural inclosa entre els costos fixes: costos horaris i costos del 
servei de l’estudis de costos del servei d’acompanyants. Sigui com sigui, el contractista 
no acredita la part que pugui correspondre al contracte suspès en relació amb el conjunt 
de l’activitat de l’empresa ja que en tot cas i com s’han fonamentat ut supra la quantia 
idemnitzatòria no es pot determinar en percentatges. Per això, s’ha de desestimar 
aquesta petició d’indemnització.  
 

Novè.  LES DESPESES PER MANTENIMENT DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 també disposa que quan l’execució d’un 
contracte públic de serveis o de subministrament de prestació successiva hagi quedat 
totalment en suspens, l’entitat adjudicadora –contractant- ha d’abonar al contractista les 
despeses pel manteniment de la garantia definitiva, relatives al període de suspensió del 
contracte. 

L’obligació de constituir una garantia definitiva  

L’article 107.1 de la Llei 9/2017 preveu que els licitadors que, en les licitacions dels 
contractes que celebrin les administracions públiques, presentin les millors ofertes de 
conformitat amb allò que disposa l’article 145, han de constituir a disposició de l’òrgan de 
contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofertat, exclòs l’IVA. 



 
 
 
 

 
 

L’article 107.5 de la Llei 9/2017 també disposa que els plecs que regeixen els acords 
marc i els sistemes dinàmics d'adquisició establiran si la garantia definitiva es fixa 
estimativament per l’administració o es fixa per a cada contracte en relació amb el seu 
import d’adjudicació. 

 
En aquest sentit, la clàusula 22.1 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regula el contracte preveu que el licitador que hagi presentat la millor oferta de 
conformitat amb els criteris previstos en aquest Plec ha de constituir a disposició de 
l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofertat, exclòs l’IVA, en 
el termini esmentat a la clàusula anterior.  
 
Les formes de constitució de la garantia definitiva 
 
La clàusula 22 del plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte, 
disposa que la garantia definitiva s’ha de prestar en alguna de les formes previstes a 
l’article 108.1 del Llei 9/2017, que estableix que les garanties definitives exigides en els 
contractes celebrats amb les administracions públiques podran prestar-se en alguna o 
algunes de les següents formes: 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en 
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament 
d’aquesta Llei. El efectiu i els certificats de immobilització dels valors anotats es 
dipositaran a la Caja General de Depósitos o en les sucursals enquadrades en les 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o a les Caixes o establiments públics 
equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les 
que hagin de desplegar efectes, en la forma i en les condicions que les normes de 
desenvolupament que aquesta Llei estableixi, se'ns perjudici del que disposi pels 
contractes que es celebrin a l’estranger. 
 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 
desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que 

les normes de desenvolupament d’aquesta llei estableixin, amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança ha 
d’entregar-se en els establiments assenyalat en la lletra a) anterior. 

El desenvolupament de cadascuna d’aquestes formes de constitució de la garantia 
definitiva està regulat als article 55 a 58 del Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

El contractista va constiuir la garantia definitiva mitjançant els contractes d’assegurances 
de caució els certificats dels quals de 18 de juliol de 2018 tantost es descriu: 
 



 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
L’acreditació i els mitjans de prova  
 
L’aval bancari o el contracte de caució dipositats com a garantia definitiva davant l’òrgan 
de contractació constitueixen per si mateixos element provatori del negoci jurídic, sense 
que sigui exigible al contractista que els aporti de nou d’acord amb l’article 28.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
El contractista ha aportat una taula d’elaboració pròpia expressiva de les despeses pel 
manteniment de les garanties definitives. Nogensmenys, el contractista ha d’acreditar les 
despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de suspensió del 
contracte, llur quantia i el pagament efectiu, cosa que no ha fet i per tant s’ha de 
desestimar la pretensió. 
 
 
Desè.  LES DESPESES DE LLOGUER O COSTOS DE MANTENIMENT DE 

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPS RELATIUS AL PERÍODE 
DE SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

 
L’article 34.1 c) del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, disposa que són 
indemnitzables les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, 
instal·lacions de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del 
contracte, adscrits directament a l’execució del contracte, sempre que el contractista 
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres fins diferents durant la 
suspensió del contracte. 
 
El béns directament adscrits a (per a) l’execució del contracte  
 
L’objecte d’aquest contracte consisteix en la prestació dels serveis d’acompanyants del 
servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit tal i com estableix la 
clàusula 1 del PPT. 
 
El servei complementa la prestació dels serveis de transport escolar i transport adaptat i 
assistit i comprèn l’acompanyament de les persones usuàries definides en la clàusula 2 
del PPT, la organització i la vigilància del servei per tal de garantir que es desenvolupa en 
un entorn de seguretat d’acord a les necessitats de les persones usuàries. 
 
Sistemes d’informació  
 
La clàusula 11 del PPT disposa que el contractista ha d’aportar i utilitzar un sistema de 
gestió de la informació que garanteixi el registre, la vigilància del servei i que permeti 
compartir informació. 
 
El sistema ha de permetre gestionar els diversos agents per rols i controlar els seus 
accessos, ha de generar informes automatitzats de seguiment del servei, ha de permetre 
l’exportació de les dades registrades, ha de permetre  consultar  tota  la  informació  en  
temps  real, ha de garantir que es compleixen els nivells de seguretat mínims per garantir 
la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades personals i ha de generar  
notificacions  per  a les persones  usuàries  del  servei. 
 
Alhora aquesta obligació també és una obligació essencial del contracte d’acord amb la 
clàusula 5 del PPT. 



 
 
 
 

 
 

 
El contractista aporta les factures quatre factures emeses per NUNSYS, SL, en concepte 
de llicència de Traceus per rutes del Vallès Oriental dels mesos de març, abril, maig i juny 
de 2020. L’import de cada factura és de 2.904 euros, IVA inclòs. Llurs dates d’emissió d’1 
de març de 2020, d’1 d’abril de 2020, d’1 de maig de 2020, i d’1 de juny de 2020. I 
n’acredita el pagament, per la qual cosa s’ha d’estimar la petició del contractista. 
 
Telefonia 
 
La clàusula 5 del PPT preveu l’obligació del contractista de dotar d’un telèfon mòbil als i 
les acompanyants durant la prestació del servei, garantint que està operatiu en tot 
moment i que se’n fa un ús responsable així com els mitjans necessaris per a poder 
accedir al sistema d’informació que permeti la gestió telemàtica diària del servei. 
 
Així mateix, la clàusula 9 del PPT pel que fa a l’organització del servei preveu l’obligació 
del contractista de dotar als i les acompanyants d’un telèfon mòbil que permeti l’atenció 
del servei d’acord amb els requeriments establerts en aquest Plec. 
 
La clàusula 36.1 del PCAP estableix que el contractista pot concertar la realització parcial 
de la prestació per a cada lot pel que fa a la possibilitat de subcontractar el sistema 
d’informació i comunicació necessària per el compliment de l’objecte del contracte.  
 
La inclusió de les despeses del subcontractistes no és pacífic ja que si bé l’Advocacia 
General de l’Estat s’hi ha manisfestat en contra en relació amb despeses de naturalesa 
laboral, són molts els autors els que consideren que s’hi ha d’incloure ja que la pròpia Llei 
9/2017 assumeix prima facie l’existència de la subcontractació de la qual l’òrgan de 
contractació només se’n pot apartar en casos taxats, delimitats i sense buidar de 
contingut la regla general d’adminissibilitat. 
 
El contractista aporta 4 factures emeses per Telefònica Móviles España, SA, en concepte 
de telefonia de 18 de febrer a 17 de març; 18 de març a 17 d’abril i de 18 d’abril a 17 de 
maig; i 18 de maig a 17 de juny. Aquestes factures són a nom  de Serveis Educatius 
Cavall Cartro (NIF B63618045). La petició del contractista s’ha de desestimar ja que no 
acredita la relació de subcontractista de Serveis Educatius Cavall Cartro i els 
comprovants de pagament, ultra la dificultat per associar-los a les factures aportades, les 
quantitats d’uns i altres divergeixen. 
 
Prevenció de riscos  
 
La clàusula 32.2 del PCAP disposa que el contractista està obligat al compliment de les 
disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d’integració social de 
persones amb discapacitat, de prevenció de riscos laboral i de protecció del medi ambient 
que s’estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen aquest 
contracte, si escau.  
 
Així mateix, la clàusula 35 del PCAP preveu que el contractista ha de garantir a les 
persones treballadores adscrites a l’execució del contracte i durant tota la vigència, 
l’aplicació i manteniment estricte de les condicions laborals que estableixi el conveni 
col·lectiu d’aplicació. 
 
I la clàusula 42 del PCAP estableix que el contractista en tot cas ha de realitzar la 
corresponent avaluació de riscos laborals i a més està obligat a posat a disposició del 
contracte els recursos preventius adequats, conforme a allò que disposa l’article 22 bis 
del Decret 39/1197, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de 



 
 
 
 

 
 

prevenció. En funció de les prestacions contractades, ha d’adequar-se l a coordinació 
d’activitats empresarials que correspongui, conforme al Decret 171/20004, de 30 de 
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos professionals. 
 
El contractista aporta dues factures per reconeixements per prevenció de riscos laborals i 
un taula de les despeses per EPIS entregats al seu personal en les expedicions que 
s’han activat esporàdicament. De les primeres no se n’acredita la vinculació amb l’objecte 
del contracte, de les segones no se n’acredita l’efectivitat dels danys i perjudicis puig que 
no en consta el pagament i dels dos conceptes que reclama s’ha de dir que corresponen 
a llurs obligacions de protecció de la salut i de prevenció de riscos laborals com 
empresari i que ni l’una ni l’altra, pel seu valor escàs no suposen una ruptura de 
l’economia del contracte. La sol·licitud del contractista s’ha de desestimar. 
 
 
Onzè.  LES DESPESES CORRESPONENTS A LES PÒLISSES 

D’ASSEGURAÇA CONTRACTADES 
 
L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 disposa que quan l’execució d’un contracte 
públic de serveis o de subministrament de prestació successiva hagi quedat totalment en 
suspens, l’entitat adjudicadora –contractant- ha d’abonar al contractista les despeses 
corresponents a les pòlisses d’assegurança previstes en el 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. 
 
Les pòlisses d’assegurança previstes en els plecs que regulen el contracte 
 
La clàusula 39.1 e) del plec de clàusules administratives particulars que regula el 
contracte preveu que és una obligació essencial del contractista concertar i subscriure, 
abans d’iniciar-se la prestació del servei, una assegurança complementària que cobreixi 
la responsabilitat civil per danys i perjudicis soferts pels usuaris i per les usuàries amb un 
capital mínim assegurat de tres-cents mil (300.000) euros. 
 
El contractista no ha acreditat els danys i perjudicis per les pòlisses d’assegurança 
previstes en el PCAP per la qual cosa llur sol·licitud s’ha de desestimar. 
  
 
Dotzè.  L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ COM A REQUISIT PREVI PER A 

L’ACTIVACIÓ DELS EFECTES DE LA SUSPENSIÓ DELS 
CONTRACTES L’EXECUCIÓ DELS QUALS HA ESDEVINGUT 
IMPOSSIBLE 

  
L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu que la 
possibilitat de suspendre aquells contractes públics de serveis de prestació successiva 
l’execució dels quals hagi esdevingut impossible com a conseqüència de la COVID-19 o 
de les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o l’administració local 
per a combatre’l, quedant suspesos total o parcial des de que es va produir la situació de 
fet que impedís la prestació i fins que aquesta prestació pugui reprendre’s. 
  
Així mateix, preveu que s’entén que la prestació es pot reprendre quan, havent cessat les 
circumstàncies o mesures que la venien impedint, l’òrgan de contractació notifiqui al 
contractista la fi de la suspensió. 
  



 
 
 
 

 
 

D’acord amb això, cal fer avinent que és la fi de la suspensió la que genera l’obligació de 
l’òrgan de contractació d’abonar els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest 
durant el període de suspensió, sempre que prèviament el contractista hagi sol·licitat i 
acreditat de forma fefaent la realitat, efectivitat i quantia d’aquests danys i perjudicis. 
  
En relació amb el moment en què ha de produir-se l’aixecament de la suspensió del 
contracte, l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 deixa en mans 
de l’òrgan de contractació l’apreciació sobre les circumstàncies que concorren i 
aconsellen aixecar la suspensió, cosa que està per sobre de la vigència o no de l’estat 
d’alarma. Així ho manifesta Andrés Jiménez Díaz, soci del Departament de Dret Públic de 
Eversheds Sutherland Nicea i col·laborador del Proyecto CSP, en l’article anomenat “La 
materialización de la indemnización per al suspensión de los contratos motivada por el 
COVID-19” quan diu: 
  

En relación con el momento en que debe declararse la finalización de la suspensión 
del contrato, el artículo 34 del RDL 8/2020 deja un amplio margen de libertad al 
órgano de contratación, cuya apreciación sobre las circunstancias que concurren y 
aconsejan levantar la suspensión es decisiva, por encima de la vigencia o no del 
estado de alarma. En efecto, el estado de alarma tiene sólo un valor relativo, tanto 
en lo que afectaba al inicio de la suspensión como al fin de la misma, puesto que es 
el criterio del órgano de contratación el que contaba en la declaración de 
suspensión del contrato y el que contará en la finalización de la misma. Claro es 
que la apreciación de las circunstancias que concurren para decidir una y otra cosa, 
suspender y levantar la suspensión, no puede devenir en mero voluntarismo o 
arbitrariedad, de modo que la suspensión no podría mantenerse cuando hayan 
desaparecido las circunstancias que la determinaron. Y ello sin perjuicio de 
reconocer el amplísimo margen de libertad del que dispone el órgano de 
contratación ante un concepto jurídico especialmente indeterminado y la 
consiguiente dificultad que supone exigir eficazmente el fin de la suspensión cuando 
aquél no la ordene. 

  
Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, 
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades 
pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución 
devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por 
el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, 
quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de 
hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A 
estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de 
contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. 
 

Tretzè.  LA INDEMNITZACIÓ PER SUSPENSIÓ NO MERITA IVA 

Una altra qüestió que cal tractar en relació amb el pagament de la indemnització que 
eventualment esdevingui de la suspensió d’un contracte és si aquesta indemnització 
merita o no l’IVA. 



 
 
 
 

 
 

La doctrina de la Dirección General de Tributos continguda, entre altres, en la contestació 
a les consultes números V1820-07 i V1821-07, ambdues de 6 de setembre de 2007, i 
reiterada en la consulta número V1648-20 de 27 de maig de 2020, estableix que no hi ha 
obligació d'expedir factura en aquells supòsits en què no hi hagi operació a l'efecte d'IVA, 
com és el cas particular de la percepció d'indemnitzacions, sense perjudici d'expedir 
qualsevol altre tipus de document per justificar a altres efectes la percepció d'aquella.os 
efectos la percepción de aquélla.  

És oportú reproduir la resposta d’aquell centre directiu a la consulta número V1648-20 de 
27 de maig de 2020 per la fonamentació del criteri: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

El ayuntamiento consultante plantea la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido 
de las cantidades satisfechas a los contratistas al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, en los contratos de suministro, en caso 
de desistimiento de la Administración antes del inicio del suministro o de 
suspensión del inicio por plazo superior a cuatro meses, de acuerdo con el artículo 
306.a) de la Ley 9/2017, así como también en los casos de desistimiento una vez 
iniciada la ejecución o en caso de suspensión por plazo superior a ocho meses, 
según el artículo 306.b de la Ley 9/2017. En los mismos términos para los contratos 
de de servicios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 313.1.a), b) y c) en relación 
con el artículo 313.3 de la ley 9/2017, y para los contratos de obras en el artículo 
246, apartados tercero y cuarto de la misma ley 9/2017. 

…/… 

CONTESTACION COMPLETA 

1.- El artículo 4, apartado uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece que “estarán sujetas al 
Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito 
espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con 
carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o 
profesional, incluso si se efectúan a favor de los propios socios, asociados, 
miembros o partícipes de las entidades que las realicen. 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.uno de la citada Ley 
37/1992, se reputarán empresarios o profesionales, a efectos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido: 
 
“a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o 
profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes 
realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título 
gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente. 
 
b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario. 
 
(…).”. 
 
En este sentido, el apartado dos, de este artículo 5, establece que “son actividades 
empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de 



 
 
 
 

 
 

factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, 
comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, 
ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones 
liberales y artísticas. 
 
En consecuencia, el ayuntamiento consultante y las empresas que contraten con él 
a que se refiere el escrito de consulta tendrán la condición de empresario o 
profesional cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con 
independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial 
o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., 
mediante la realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de 
servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la 
actividad, siempre que las mismas se realizasen a título oneroso, estando sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
que en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realicen en el territorio 
de aplicación del Impuesto. 
 
2.- La consulta se plantea en relación con una serie de cantidades que deben de 
satisfacerse al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (BOE del 9 de noviembre). 
 
…/… 
 
3.- El artículo 78 de la Ley 37/1992, por su parte, establece las reglas para la 
determinación de la base imponible: 
 
“Uno. La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la 
contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o 
de terceras personas. 
(…) 

Tres. No se incluirán en la base imponible: 

1.º Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las 
contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no 
constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios sujetas al impuesto. 
 
(…).”. 
 
En lo que respecta a las indemnizaciones por incumplimiento, resultan de interés 
los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus 
sentencias de 29 de febrero de 1996, asunto C-215/94, y de 18 de diciembre de 
1997, asunto C-384/95. 
 
En la sentencia de 29 de febrero de 1996, asunto C-215/94 (en lo sucesivo, 
sentencia Mohr), el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la cuestión de si, a 
efectos de la Sexta Directiva, constituye una prestación de servicios el compromiso 
de abandonar la producción lechera que asume un agricultor en el marco de un 



 
 
 
 

 
 

Reglamento comunitario que establece una indemnización por el abandono 
definitivo de la producción lechera. 
 
El Tribunal de Justicia respondió negativamente a esta cuestión, al declarar que el 
Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto general sobre el consumo de 
bienes y servicios y que, en un caso como el que se le había sometido, no se daba 
ningún consumo en el sentido del sistema comunitario del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Consideró el Tribunal de Justicia que, al indemnizar a los agricultores que 
se comprometen a abandonar su producción lechera, la Comunidad no adquiere 
bienes ni servicios en provecho propio, sino que actúa en el interés general de 
promover el adecuado funcionamiento del mercado lechero comunitario. En estas 
circunstancias, el compromiso del agricultor de abandonar la producción lechera no 
ofrece a la Comunidad ni a las autoridades nacionales competentes ninguna 
ventaja que pueda permitir considerarlas consumidores de un servicio y no 
constituye, por consiguiente, una prestación de servicios en el sentido del apartado 
1 del artículo 6 de la Sexta Directiva. 
 
En la sentencia de 18 de diciembre de 1997, asunto C-384/95 (en lo sucesivo, 
sentencia Landboden), el Tribunal de Justicia señaló que, en contra de 
determinadas interpretaciones del citado razonamiento seguido por el Tribunal en la 
sentencia Mohr, "tal razonamiento no excluye que un pago realizado por una 
autoridad pública en interés general pueda constituir la contrapartida de una 
prestación de servicios a efectos de la Sexta Directiva y tampoco supone que el 
concepto de prestación de servicios dependa del destino que dé al servicio el que 
paga por él. Únicamente debe tenerse en cuenta, para quedar sujeto al sistema 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, la naturaleza del compromiso asumido 
y este compromiso debe suponer un consumo" (punto 20 de la sentencia). 
 
Continúa el Tribunal su razonamiento en los puntos 21 y 22 de la "sentencia 
Landboden", en los siguientes términos: 
 
“Por consiguiente, para determinar si una prestación de servicios está comprendida 
en el ámbito de aplicación de la Sexta Directiva, procede examinar la transacción a 
la luz de los objetivos y de las características del sistema común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
 
En el análisis del contenido de esta sentencia, son esclarecedoras las conclusiones 
del Abogado General, presentadas el 25 de septiembre de 1997, cuyos apartados 
23 y 24 señalan lo siguiente: 
 
…/… 
 
24. Sin embargo, en lo que respecta a los servicios la situación es más compleja. 
En la Directiva, los servicios se definen de modo residual como "todas las 
operaciones que no tengan la consideración de entrega de bienes". La adquisición 
de un servicio es más difícil de comprobar que la adquisición de bienes. Cualquier 
pago, excepto tal vez una donación, estará supeditado a condiciones que, "latu 
sensu", se podrán calificar como un servicio. 
 
4.- De acuerdo con la información contenida en el escrito presentado, se plantea la 
sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de una serie de pagos que debe 
realizar el ayuntamiento consultante en los casos de desistimiento de un contrato o 
de suspensión de la iniciación del mismo por un plazo superior a cuatro meses por 
causa imputable al ayuntamiento consultante, o ante el desistimiento del contrato 



 
 
 
 

 
 

una vez iniciado o por la suspensión del mismo por un plazo superior a ocho 
meses. 
 
En definitiva, para determinar la existencia de una indemnización que no da lugar a 
tributar por IVA, resulta necesario examinar cada caso concreto para comprobar si 
el importe abonado tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios a quien lo recibe 
por la pérdida de bienes o derechos propios o, por el contrario, si la finalidad 
perseguida es retribuir operaciones realizadas que quedan comprendidas dentro del 
ámbito objetivo de la Ley del IVA, siendo por tanto un acto de consumo, y el abono 
del importe una contraprestación por una operación individualizable (en sentido 
análogo se pronuncia también el Tribunal Supremo, entre otras en sentencias de 28 
de noviembre de 2008, recurso 5146/2006; de 2 de noviembre de 2009, recurso 
4340/2003; y de 7 de julio de 2010, recurso 3520/2005). Es decir, habrá que 
analizar si el importe recibido por el contratista se corresponde con un acto de 
consumo, esto es, con la entrega de un bien o la prestación de un servicio 
autónomo e individualizable o, por el contrario, con una indemnización que tiene por 
objeto la reparación de ciertos daños o perjuicios. 
 
En la contestación vinculante de 4 de mayo de 2016, número V1929-16, se 
estableció que las cantidades percibidas de la Administración Pública por las 
empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, cuando en el 
transcurso de la ejecución de las obras contratadas se produce la suspensión 
temporal de las mismas por causa no imputable al empresario, vigente la anterior 
regulación de contratación administrativa, constituye una indemnización por los 
daños y perjuicios que la suspensión le hubiera causado, no sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Tampoco, en los supuestos objeto de consulta, parece que se pueda considerar 
que exista un acto de consumo por parte del ayuntamiento consultante; ni tampoco 
parece que exista, una relación jurídica en cuyo marco se intercambian 
prestaciones recíprocas por el hecho de abonar el ayuntamiento consultante el 
importe de las penalizaciones estipuladas en los artículos de la Ley 9/2017 
transcritos (del 3 por ciento o del 6 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato, según los casos) no constituyendo, por ello, el importe recibido por el 
contratista una contraprestación por una prestación efectiva realizada por éste en 
beneficio del ayuntamiento (en este sentido se pronuncia asimismo el TJUE, al 
exigir este vínculo directo para sujetar una operación al impuesto, entre otras, en 
sentencia de 3 de marzo de 1994, asunto C-16/93, Tolsma). 
 
En este sentido, los propios artículos citados, para los casos de desistimiento por el 
ayuntamiento una vez iniciada la ejecución de las obras, la ejecución del suministro 
o la prestación del servicio, o para los casos de acuerdo de la suspensión del 
contrato por el ayuntamiento por un plazo superior a ocho meses, indican que para 
el cálculo de la cantidad a satisfacer al contratista, se computará en un porcentaje 
del 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de 
realizar, de los servicios dejados de prestar, o de los suministros dejados de 
realizar. En este sentido, la indemnización trata de satisfacer el perjuicio 
ocasionado por no dar cumplimiento al contrato y tiene en cuenta precisamente la 
parte del objeto del contrato que no se ha llegado a ejecutar; es decir, que no 
supone la contraprestación de una operación sujeta al Impuesto sobre el Valor 
Añadido puesto que precisamente se satisface para compensar la parte de dichas 
operaciones que no han llegado a efectuarse. 
 



 
 
 
 

 
 

Por tanto, parece que las cantidades percibidas por el contratista en los diferentes 
supuestos consultados no suponen la contraprestación de unos servicios sujetos al 
Impuesto sino una indemnización de daños y perjuicios, que está no sujeta al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
5.- Respecto a la emisión de factura por la indemnización recibida por el contratista, 
el artículo 2.1, primer párrafo del Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre (BOE del 1 de diciembre), establece la obligación de expedir factura por 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios que los empresarios o 
profesionales realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las 
sujetas pero exentas del Impuesto, sin más excepciones que las establecidas en el 
propio Reglamento, entre las que no se encuentran las operaciones objeto de 
consulta. 

…/… 

En el mateix sentit, Andrés Jiménez Díaz, soci del Departament de Dret Públic de 
Eversheds Sutherland Nicea i col·laborador del Proyecto CSP, en l’article anomenat “La 
materialización de la indemnización per al suspensión de los contratos motivada por el 
COVID-19” sosté el següent: 
 

La última cuestión que debe tratarse sobre la indemnización se refiere al        
devengo o no del IVA como consecuencia del pago de dicha indemnización. Esa 
cuestión ha sido abordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea 
en las sentencias de 29 de febrero de 1996, Asunto C-215/94 (Sentencia Mohr) y 
de 18 de diciembre de 1997, Asunto C-384/95 (Sentencia Landboden). La sentencia 
Mohr sostiene que si la cantidad abonada por un pagador no lleva aparejada la 
adquisición de bienes o la prestación de servicios, no ha lugar a la aplicación del 
IVA. Aunque la sentencia Landboden, matiza la anterior, permanece la idea básica 
de que el devengo del Impuesto exige la entrega de bienes o la prestación de 
servicios. 
 

Siguiendo ese planteamiento, la Consulta Vinculante V1929-16, de 4 de mayo de 
2016, de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo ha concluido que 
“la cantidad a percibir por las empresas constructoras como consecuencia de la 
suspensión temporal de las obras, cuando la causa de la suspensión, directa o 
indirectamente, no les sea imputable, no constituye contraprestación por ninguna 
operación sujeta. 
   

Asimismo, la Resolución de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, sobre fiscalización previa de los pagos realizados al amparo 
del artículo 11 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, ha adoptado la misma tesis 
y señala que “las cantidades percibidas por el contratista en concepto de 
indemnización por daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el periodo de 
suspensión, no se incluirán en la base imponible del Impuesto sobre el Valor 
Añadido dado que, por su naturaleza y función, no constituyen contraprestación o 
compensación de entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al mismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el número 1.º del apartado tres del artículo 78 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
  

Así pues, no puede caber duda de que las cantidades abonadas en concepto de 
indemnización por suspensión del contrato no devengan IVA, por las razones 
expresadas. Por lo mismo, como también afirma la Resolución mencionada, lo que 



 
 
 
 

 
 

el contratista debe remitir al órgano de contratación no es una factura “sino otro tipo 
de documento en el que se detallen con su importe, los conceptos de los concretos 
daños y perjuicios cuyo pago en concepto de indemnización se exige”, lo que en el 
RDL 8/2020 y aquí mismo se ha llamado la solicitud de la indemnización. 

 
Les quantitats que eventualment s’abonin en concepte d’indemnització pel període de 
suspensió del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants del servei de 
transport escolar i del servei de transport adaptat no meriten IVA. 
 
 
Catorzè.  POSSIBILITAT DE CONCEDIR UNA BESTRETA A COMPTE DE 

L’IMPORT ESTIMAT DE LA INDEMNITZACIÓ 
 
El Reial decret llei 17/2020 preveu a la disposició final novena la modificació del Reial 
decret llei 8/2020, en relació amb la indemnització que pogués correspondre al 
contractista, tot afegint un paràgraf final a l’apartat 1 de l’article 34 que diu:  

 
En los contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan 
quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el órgano de 
contratación podrá conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del 
importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá 
realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe 
anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación 
podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure mediante cualquiera 
de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

  
Així mateix, l’article 1 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, modificat parcialment pel Decret llei 
8/2020, de 24 de març, preveu el següent: 
  

1.4 Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes 
esmentats i amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica 
i l'estabilitat dels llocs de treball, per resolució del conseller o consellera d'Educació 
en els contractes de l'apartat 1, del conseller o consellera competent per raó de la 
matèria o de l'òrgan competent en la resta de casos, 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'estableixi en els 
corresponents plecs o documents contractuals, en concepte de bestreta a compte 
del pagament dels danys i perjudicis en els termes de l'apartat 3, i produint-se la 
regularització definitiva dels pagaments, si escau, a la finalització del període de 
suspensió.” 

  
El contractista pot sol·licitar una bestreta a compte de l’import estimat de la indemnització 
que correspongui i atorgar-la és una potestat de l’òrgan de contractació. No és del cas 
l’examen de la competència de la Generalitat de Catalunya en relació amb aquesta 
matèria, però en els contractes en què el Departament d’Ensenyament no en sigui part la 
dicció es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes …i amb la mateixa 
periodicitat que per a cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o documents 
contractuals s’ha d’entendre en el sentit que el Departament transferirà els recursos 
econòmics al poder adjudicador o a l’entitat contractant per què aboni les bestretes a 
compte de les indemnitzacions futures si així ho acorda. 
 



 
 
 
 

 
 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
Primer. Estimar parcialment la sol·licitud d’indemnització relativa al pagament de les 

despeses salarials dels acompanyants d’acord amb els fonaments de dret, 
amb el càlcul i el detall següent: 

   
Tipus 

Transport 

Tipus Ruta Codi ruta Durada de 

la ruta (1) 

Dies de 

suspensió del 

servei (2) 

Cost preu 

hora (3) 

Quantia 

indemnitzatòria 

ESCOLAR EOBL EOBL001A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL002A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL003A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL004A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL005A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL006A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL007A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL018A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL019A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  EOBL021A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL022A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL023A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL024A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL025A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL026A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL027A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL034S 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL035A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL036A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL037A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL038A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  EOBL039A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

 Total EOBL     34.160,24 

 POBL POBL03 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL04 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL05A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL07 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL08 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL09 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POBL10 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  POBL12 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total POBL     12.514,64 

 POPC POPC04A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC06A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC12 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC19A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  POPC21A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC22A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  POPC24A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total POPC     10.947,20 

 SOBL SOBL00 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL01 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL02 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL03 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL05 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL06 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL07 2,00 58 12,44 € 1.443,04 

  SOBL08 2,00 62 12,44 € 1.542,56 



 
 
 
 

 
 

  SOBL09 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL10 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL11 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL12 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL13 2,00 53 12,44 € 1.318,64 

  SOBL14 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL15 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL16 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL17 2,00 64 12,44 € 1.592,32 

  SOBL18 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL19 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL20 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL21 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL22 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL23 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL25 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL27 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL28 2,00 64 12,44 € 1.592,32 

  SOBL29 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL30 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL32 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL34 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL35 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOBL36 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOBL37 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total SOBL     51.103,52 

 SOPC SOPC01A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC02A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC06A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC09A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

  SOPC10A 2,00 62 12,44 € 1.542,56 

  SOPC11A 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total SOPC     9.379,76 

 TENO TENO01 2,00 63 12,44 € 1.567,44 

 Total TENO     1.567,44 
 

ADAPTAT TOBL TOBL00 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL01 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL02 2,00 80 12,44 € 1.990,40 

  
TOBL03 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL04 3,00 82 12,44 € 3.060,24 

  
TOBL05 2,00 100 12,44 € 2.488,00 

  
TOBL06 2,00 125 12,44 € 3.110,00 

  
TOBL07 3,00 89 12,44 € 3.321,48 

  
TOBL08 2,50 91 12,44 € 2.830,10 

  
TOBL09 2,00 91 12,44 € 2.264,08 

 
Total TOBL 

    
26.528,30 

      146.201,10 

 
 
Segon.  Desestimar la petició d’indemnització de les despeses salarials corresponents 

a coordinadores de projectes i de coordinadora d’activitats. Tot i que la 
coordinació és una funció prevista en el PPT, com ja s’ha dit, les funcions 
d’aquestes figures s’enquadren en l’àmbit relacional i d’interlocució amb el 
Consell Comarcal per a l’execució del contracte; així que de manera genèrica 
no es pot considerar com a personal adscrit al servei i per tant tampoc 
subjecte a indemnització. Alhora el cost d’aquestes figures i de llurs funcions 
s’ha de considerar com una despesa fixa estructural inclosa entre els costos 
fixes: costos horaris i costos del servei de l’estudis de costos del servei 
d’acompanyants. Sigui com sigui, el contractista no acredita la part que pugui 
correspondre al contracte suspès en relació amb el conjunt de l’activitat de 



 
 
 
 

 
 

l’empresa ja que en tot cas i com s’han fonamentat ut supra la quantia 
idemnitzatòria no es pot determinar en percentatges.  

 
 
Tercer.  Desestimar la pretensió relativa a la indemnització de les despeses pel 

manteniment de les garanties definitives.  El contractista ha aportat una taula 
d’elaboració pròpia expressiva de les despeses pel manteniment de les 
garanties definitives. Nogensmenys, el contractista ha d’acreditar les 
despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de 
suspensió del contracte, llur quantia i el pagament efectiu, cosa que no ha fet. 

 

 

Quart.  Estimar la petició relativa al pagament de les despeses corresponents a la 
llicència de Traceus per rutes del Vallès Oriental dels mesos de març, abril, 
maig i juny de 2020 que s’acrediten per mitjà de les factures emeses per 
NUNSYS, SL, essent l’import de cadascuna de 2.904 euros, IVA inclòs. 

 
 
Cinquè.  Desestimar la sol·licitud d’indemnització de les despeses de telefonia ja que el 

contractista no acredita la relació de subcontractista de Serveis Educatius 
Cavall Cartro i els comprovants de pagament, ultra la dificultat per associar-
los a les factures aportades, les quantitats d’uns i altres divergeixen. 

 

 

Sisè.  Desestimar la sol·licitud d’indemnització de les despeses relatives a 
reconeixements per prevenció de riscos laborals i EPIS entregats al seu 
personal en les expedicions que s’han activat esporàdicament. De les 
primeres no se n’acredita la vinculació amb l’objecte del contracte, de les 
segones no se n’acredita l’efectivitat dels danys i perjudicis puig que no en 
consta el pagament i dels dos conceptes que reclama s’ha de dir que 
corresponen a llurs obligacions de protecció de la salut i de prevenció de 
riscos laborals com empresari i que ni l’una ni l’altra, pel seu valor escàs no 
suposen una ruptura de l’economia del contracte.  

 
 
Setè.  Desestimar la petició relativa a la indemnització dels danys i perjudicis per les 

pòlisses d’assegurança previstes en el PCAP ja que no els ha acreditat. 
 
 
Vuitè.  Reconèixer el dret del contractista a percebre el 3 per 100 del preu de les 

prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de 
suspensió entre el 21 de juliol i el 24 d’octubre de 2020, de conformitat amb el 
que preveu el contracte, que és el següent: 

 
 

CODI 

RUTA 

NÚM. 

ACOMPANYANTS 

ADJUDICACIÓ: IMPORT 

PER EXPEDICIÓ 

TRAJECTES 

DIARIS 

DIES 

SUSPENSIÓ DEL 

SERVEI 

*ARTICLE 

208.2.5è 

TOBL00 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL01 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL03 1 19,80 € 2 17 20,20 € 

TOBL05 1 23,00 € 2 17 23,46 € 

TOBL06 1 19,80 € 2 18 21,38 € 

TOBL07 1 26,00 € 2 6 9,36 € 



 
 
 
 

 
 

TOBL08 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

TOBL09 1 19,80 € 2 11 13,07 € 

     144,19 € 

 
 
Novè.  Desestimar la pretenció del contractista referent al pagament de les despeses 

generals ja que són un concepte no inclòs en l’article 34.1 del Reial decret llei 
8/2020. Nogensmenys, les despeses d’administració i gestoria pel període 
comprès entre el 21 de juliol i el 25 d’octubre s’inclouen en el concepte de 
despeses generals reconegut a l’epígraf precedent. 

 
 
Desè.  Reconèixer l’obligació per un import de 157.961,29 euros a càrrec de les 

aplicacions pressupostàries 2020 20 23100 22711 i 2020 32 32438 22706, 
número de referència 22020000473, 22020000450, 22020000451, 
22020000452, 22020000453 i 2202000056, i ordenar-ne el pagament.  

 
 
Onzè.  Notificar aquest acord al contractista. 
 
Document signat electrònicament. 
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