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INSTRUCCIÓ 5/2020
Pagaments en concepte d’indemnització per danys i perjudicis que es derivin de
la suspensió, total o parcial,  de l’execució dels contractes de l’Ajuntament de
Reus arrel de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

ANTECEDENTS

Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació d’epidèmia declarada pel SARS-
CoV-2, mitjançant Resolució SLT/704/2020, d’11 de març de 2020, i les disposicions
adoptades per l’Alcaldia d’aquesta Corporació, mitjançant ban.

Vistes també les disposicions del «Real Decreto 463/2020, de 14 de març, por el que
se  declara  el  estado  de  alarma  para  la  gestión  de  situaciones  de  crisis  sanitaria
ocasionada por el COVID-19».

Vist que la declaració de l’estat d’alarma i les recomanacions del CECAT, determinaven
que  la  presència  de  persones  a  la  via  publica  s'havia  de  limitar  a  les  activitats
imprescindibles, i al seu torn, l’Ajuntament va considerar convenient el tancament de
l’accés, tant a la ciutadania com als treballadors municipals, de determinats edificis i
dependències municipals, per la qual cosa, resultava convenient acordar la suspensió,
total o parcial, de l’execució de determinats contractes.

Per  tot  el  que  s’ha  posat  de  manifest,  l’Ajuntament  de  Reus,  mitjançant  diversos
Decrets  d’Alcaldia,  va  acordar  la  suspensió  d’ofici,  total  o  parcial1,  de  diversos
contractes d’obres públiques, així com també, de diversos contractes de serveis de
prestació successiva, havent estat formalitzades posteriorment, les pertinents actes
de suspensió, de conformitat amb la normativa de contractació pública.

NORMATIVA APLICABLE

La suspensió dels contractes es preveu amb caràcter general a l’article 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

L’article  34  del  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, ha establert
un règim singular en matèria de suspensió contractual (que desplaça el de l’article 208

1 En tot cas, en l’informe d'1 d'abril de 2020, la Subdirecció General dels Serveis Consultius de l'Advocacia General assenyala que
malgrat el silenci de l'article 34.1 de Reial decret llei 8/2020, l'òrgan de contractació conserva la prerrogativa de suspendre d'ofici
el contracte si s'aprecia que, per la crisi sanitària vinculada al Covid-19, l'execució del contracte esdevé impossible, i això encara
que el contractista no ho sol·liciti.



de la  LCSP),  el  qual  es  caracteritza  per  aplicar  el  principi  d’indemnitzar  els  danys
efectivament soferts sempre que siguin reals, efectius i acreditats de forma fefaent
per part del contractista, i pels conceptes indemnitzatoris que en l’esmentat article s’hi
detallen.2

OBJECTE  DE LA INSTRUCCIÓ

L’objecte de la present Instrucció és facilitar als contractistes la presentació de les
sol·licituds per a la reclamació de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, en el
seu cas tinguin dret, arrel de la suspensió, total o parcial, de l’execució dels contractes
acordada per l’Ajuntament de Reus a causa de la crisi  sanitària ocasionada per la
Covid-19.

Al  seu  torn,  amb  la  present  Instrucció  també  es  pretén  facilitar  la  tasca  dels
responsables dels contractes, en el moment de revisar la documentació aportada pels
contractistes  en  les  seves  sol·licituds  per  a  la  reclamació  de  les  indemnitzacions
esmentades, a efectes de poder verificar l’efectivitat, la realitat i l’import d’aquestes.

CONCEPTES INDEMNITZATORIS PER DANYS I PERJUDICIS

Els  danys  i  perjudicis  pels  quals  el  contractista  podrà  ser  indemnitzat  en  aquests
casos,  prèvia  sol·licitud  i  acreditació  fefaent,  per  part  del  contractista,  de  la  seva
realitat, efectivitat i quantia, seran únicament els següents:3

Contractes de serveis i de subministrament de prestació successiva.

1. Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal 
que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, 
durant el període de suspensió.

Pel que fa a aquestes despeses, cal destacar el següent:

-  El  RDL  11/2020  ha  aclarit  que  inclouen  també  les  relatives  a  les  
cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguessin.

- El RDL 11/2020 també aclareix que, en cas que entre el personal que figurés 
adscrit al contracte es trobi personal afectat pel permís retribuït recuperable  
previst en l'article únic de Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, l'abonament

2 La disposició final primera, apartat deu, del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, ha modificat el règim d’indemnitzacions aplicable als
contractes de neteja i de vigilància i seguretat que no es puguin prestar perquè els edificis i instal·lacions públiques hagin quedat
clausurats,  i  els inclou dins de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març. En conseqüència, deixa de ser
aplicable a aquests contractes el règim general previst a l’article 208.2 a) de la LCSP i queden subjectes al règim singular establert
a l’article 34 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.
3 Establerts a l’article 34 del 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.



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 de l'apartat 5 de 
l'esmentat article únic, a tenir en compte en la liquidació final del contracte.4

-  L’abonament  d’aquestes  despeses  serà  incompatible  amb la  inclusió  dels  
contractes  laborals  del  personal  adscrit  a  l’execució  del  contracte  en  un  
expedient de regulació temporal d’ocupació.

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva,  relatives al  període de
suspensió del contracte.

3. Les despeses de lloguers o costos de manteniment 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 altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

4. 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.

Contractes d'obres.

1. Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a
l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió.

Les despeses salarials a abonar, seguint el VI conveni col·lectiu general de sector de la
construcció 2017-2021, publicat el 26 de setembre de 2017, o convenis equivalents
pactats en altres àmbits de la negociació col·lectiva,  seran el  salari base referit  en
l'article 47.2 .a) de l’esmentat conveni col·lectiu, el complement per discapacitat del
seu article 47.2.b), i les gratificacions extraordinàries del seu article 47.2.b), així com la
retribució de vacances, o els seus conceptes equivalents respectius pactats en altres
convenis col·lectius de sector de la construcció.

Les  despeses  hauran  de  correspondre  al  personal  indicat  que  estigués  adscrit  a
l'execució del contracte abans del 14 de març i que continuï adscrit a l’execució del
contracte quan aquesta es reprengui.

Pel que fa a aquestes despeses, cal destacar el següent:

4 La Subdirecció General dels Serveis Consultius de l'Advocacia General de l'Estat ha assenyalat en un Informe, del passat 23 de
març, que la referència a aquestes despeses salarials ha d'interpretar-se com limitada exclusivament a les despeses per salaris
de personal amb qui el contractista manté una relació laboral en els termes de l'article 1 de l'Estatut dels Treballadors, sense que,
per tant, es puguin incloure en els mateixos les despeses per salaris efectivament abonats pel subcontractista als treballadors
dels que ell és l'empresari o ocupador.



-  El  RDL  11/2020  ha  aclarit  que  inclouen  també  les  relatives  a  les  
cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguessin.

- El RDL 11/2020 també aclareix que, en cas que entre el personal que figurés 
adscrit al contracte es trobi personal afectat pel permís retribuït recuperable  
previst en l'article únic de 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 de l'apartat 5 de 
l'esmentat article únic, a tenir en compte en la liquidació final del contracte.

-  L’abonament  d’aquestes  despeses  serà  incompatible  amb la  inclusió  dels  
contractes  laborals  del  personal  adscrit  a  l’execució  del  contracte  en  un  
expedient de regulació temporal d’ocupació.

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva,  relatives al  període de
suspensió del contracte.

3. Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips  sempre que el  contractista  acrediti  que aquests  mitjans  no van poder  ser
emprats  per  altres  finalitats  diferents  de  l'execució  del  contracte  suspès  i  el  seu
import  sigui  inferior  al  cost  de  la  resolució  de  tals  contractes  de  lloguer  o
manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.

4. Les  despeses  corresponents  a  les  pòlisses  d'assegurança  previstes  al  plec  i
vinculades  a  l'objecte  del  contracte  que  hagin  estat  subscrites  pel  contractista  i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

En  el  cas  de  contractes  d’obres  públiques,  aquest reconeixement  del  dret  a  les
indemnitzacions i al rescabalament de danys i perjudicis únicament tindrà lloc quan el
contractista  adjudicatari  principal  "acrediti  fefaentment"  que  es  compleixen  les
següents condicions:

a)  Que  el  contractista  principal,  els  subcontractistes,  proveïdors  i
subministradors que hagués contractat per a l'execució del contracte estiguessin al
corrent de l'acompliment de les seves obligacions laborals  i  socials,  a la data dels
efectes de la suspensió.

b)  Que el  contractista  principal  estigués al  corrent  en el  compliment  de les
seves  obligacions de pagament  als  seus subcontractistes  i  subministradors  en els
termes que preveuen els articles 216 i 217 de la LCSP,  a la data dels efectes de la
suspensió.



SOL·LICITUD  I  DOCUMENTACIÓ  JUSTIFICATIVA  DELS  CONCEPTES
INDEMNITZATORIS

El  contractista  respecte  de  qual  s’hagi  suspès  l’execució  d’un  contracte,  i  vulgui
reclamar  indemnització  pels  danys  i  perjudicis  soferts,  haurà  de  presentar  una
sol·licitud  al  Registre  General  d’Entrada  de  l’Ajuntament  a  aquests  efectes,
acompanyada de la documentació acreditativa que a continuació es detalla.

En  els  casos  en  que  la  suspensió  de  l’execució  dels  contractes  sigui  parcial,  el
contractista únicament podrà presentar sol·licitud en concepte d’indemnització, per la
part proporcional del contracte suspès.

La  documentació  que  haurà  d’aportar  el  contractista  amb  la  seva  sol·licitud
d’indemnització, o en el seu cas, bestreta de la mateixa, serà la següent:

Contractes de serveis i de subministrament de prestació successiva.

1. Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal 
que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, 
durant el període de suspensió.

a) Declaració responsable5 del contractista en la qual consti:

-La relació del personal adscrit a l’execució del contracte, en la data dels efectes
de la suspensió, i la seva dedicació.

-El  compromís  de  mantenir  els  contractes  laborals  del  personal  adscrit  a  
l’execució del contracte, quan es reprengui l’execució del mateix.

-La no iniciació de cap expedient de regulació d’ocupació (sigui temporal o no) 
respecte dels llocs de treball  del personal adscrit a l’execució del contracte,  
durant el període de suspensió de l’execució del mateix.

b) Documents RLC (Rebut de Liquidació de Cotitzacions) i RNT (Relació Nominal de
Treballadors)  corresponents  al  mes  anterior  al  que  es  refereix  la  sol·licitud
d’indemnització o bestreta de la mateixa, i en els quals consti el personal de l’empresa
contractista adscrit a l’execució ordinària del contracte, a efectes de justificar l’ingrés a
la Tresoreria General de la Seguretat Social de l’import de les quotes de cotització dels
treballadors adscrits a l’execució ordinària del contracte.

c)  Documents  acreditatius  de  l’abonament  del  salari  als  treballadors  adscrits  a
l’execució ordinària del contracte.

5 S’adjunta model de declaració responsable a la present Instrucció.



d)  Documentació  acreditativa  de  que  el  contractista  es  trobava  al  corrent  en  el
pagament de les despeses laborals i socials, a la data de suspensió de l’execució del
contracte. 

e) Certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva,  relatives al  període de
suspensió del contracte.

Caldrà  acreditar  la  despesa  mitjançant  documents  justificatius  (càrrec  bancari  o
justificant de pagament) emesos per l’entitat (banc, caixa d’estalvis, cooperativa de
crèdit,  establiment financer de crèdit o societats de garantia recíproca,...)  on s’hagi
constituït  l’aval,  o  per  l’entitat  asseguradora  autoritzada  on  s’hagi  constituït  el
contracte d’assegurança de caució. 

3. Les despeses de lloguers o costos de manteniment 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 altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

Caldrà  acreditar  aquestes  despeses  mitjançant  la  documentació  justificativa  de
l’import de les mateixes,  i referit al període de suspensió del contracte.

4. 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.

Caldrà acreditar-les mitjançant còpia del darrer rebut pagat corresponent a la prima
de la pòlissa.

En tot cas, en els documents acreditatius de les despeses incloses en els punts 2, 3 i 4
caldrà que es prorrategi, per a la seva aplicació, únicament l’import de les despeses
corresponents al temps que duri la suspensió de l’execució del contracte.

Contractes d'obres.

1. Les despeses salarials (incloent les relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social)
que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a l'execució ordinària del
contracte, durant el període de suspensió.



a) Declaració responsable6 del contractista en la qual consti:

-La relació del personal adscrit a l’execució del contracte, en la data dels efectes
de la suspensió, i la seva dedicació.

-El  compromís  de  mantenir  els  contractes  laborals  del  personal  adscrit  a  
l’execució del contracte, quan es reprengui l’execució del mateix.

-La no iniciació de cap expedient de regulació d’ocupació (sigui temporal o no) 
respecte dels llocs de treball  del  personal adscrit  a l’execució del contracte  
durant el període de suspensió de l’execució del mateix.

-Que  tant  el  contractista  principal,  com  els  subcontractistes,  proveïdors  i  
subministradors estan al corrent de les seves obligacions  laborals i socials a  
data 14 de març de 2020.

-Que  el  contractista  està  al  corrent  del  pagament  a  subcontractistes  i  
subministradors, en els termes previstos als article 216 i 217 LCSP, a data 14 de 
març de 2020.

b) Documents RLC (Rebut de Liquidació de Cotitzacions) i RNT (Relació Nominal de
Treballadors)  corresponents  al  mes  anterior  al  que  es  refereix  la  sol·licitud
d’indemnització o bestreta de la mateixa, i en els quals consti el personal de l’empresa
contractista adscrit a l’execució ordinària del contracte, a efectes de justificar l’ingrés a
la Tresoreria General de la Seguretat Social de l’import de les quotes de cotització dels
treballadors adscrits a l’execució ordinària del contracte.

c)  Documents  acreditatius  de  l’abonament  del  salari  als  treballadors  adscrits  a
l’execució ordinària del contracte.

d)  Documentació  acreditativa  de  que  el  contractista  es  trobava  al  corrent  en  el
pagament de les despeses laborals i socials, a la data de suspensió de l’execució del
contracte. 

e) Certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva,  relatives al  període de
suspensió del contracte.

Caldrà  acreditar  la  despesa  mitjançant  documents  justificatius  (càrrec  bancari  o
justificant de pagament) emesos per l’entitat (banc, caixa d’estalvis, cooperativa de
crèdit,  establiment financer de crèdit o societats de garantia recíproca,...)  on s’hagi

6 S’adjunta model de declaració responsable a la present Instrucció.



constituït  l’aval,  o  per  l’entitat  asseguradora  autoritzada  on  s’hagi  constituït  el
contracte d’assegurança de caució. 

3. Les despeses de lloguers o costos de manteniment 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 altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

Caldrà  acreditar  aquestes  despeses  mitjançant  la  documentació  justificativa  de
l’import de les mateixes,  i referit al període de suspensió del contracte.

4. 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.

Caldrà acreditar-les mitjançant còpia del darrer rebut pagat corresponent a la prima
de la pòlissa.

En tot cas, en els documents acreditatius de les despeses incloses en els punts 2, 3 i 4
caldrà que es prorrategi, per a la seva aplicació, únicament l’import de les despeses
corresponents al temps que duri la suspensió de l’execució del contracte.

PERÍODE OBJECTE D’INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS

El  període  de  temps  que  pot  ser  objecte  d’indemnització  per  danys  i  perjudicis
ocasionats  al  contractista  com  a  conseqüència  de  la  suspensió  de  l’execució  del
contracte, serà el que quedi comprès entre la data en què s’hagi acordat la suspensió,
total o parcial, del contracte, i la data en què s’hagi acordat l’aixecament d’aquesta
suspensió.

BESTRETES A COMPTE DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS

En els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva, l’execució
dels quals hagi quedat suspesa, l'òrgan de contractació podrà concedir a instància del
contractista,  una  bestreta  a  compte  de  l'import  estimat  de  la  indemnització  que
correspongui.7 

L'abonament  de  la  bestreta  podrà  realitzar-se  en  un  sol  pagament  o  mitjançant
pagaments  periòdics.  Posteriorment,  l'import  anticipat  es  descomptarà  de  la
liquidació del contracte. 

7 Últim paràgraf incorporat a l’article 34.1 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente  al  impacto  económico  y  social  del  COVID-19,  mitjançant  modificació  del  mateix  realitzada per  l’apartat  1  de  la
Disposició Final Novena, del RDL 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.



A la sol·licitud de bestreta, caldrà acompanyar la documentació justificativa de l’import
de la mateixa, de conformitat amb el que s’estableix en la present Instrucció per a les
indemnitzacions.

L'òrgan de contractació podrà exigir per efectuar la bestreta que la mateixa s'asseguri
mitjançant qualsevol de les formes de garantia que preveu la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic.

RESOLUCIÓ

L’abonament de la indemnització, o en el seu cas, de la bestreta de la mateixa, resta
condicionat a  la  prèvia  verificació de la  realitat  i  efectivitat  dels  danys i  perjudicis
manifestats pel contractista, i del compliment de la resta de requisits que estableix la
normativa aplicable. Aquests extrems es comprovaran per part del responsable del
contracte  d'acord amb la  documentació  que regeixi  el  contracte,  així  com també,
d’acord amb aquella que hagi estat aportada pel contractista en la seva sol·licitud, o
que, en el seu cas, li hagi estat requerida. 

Un cop verificada la  realitat,  efectivitat  i  import  dels  conceptes indemnitzatoris,  el
responsable del contracte emetrà un informe justificatiu al respecte.

En base a l’informe emès per part del responsable del contracte sobre la sol·licitud
d’indemnització, o en el seu cas, bestreta a compte d’aquesta, es proposarà a l’òrgan
de  contractació  de  l’Ajuntament,  prèvia  fiscalització  per  part  de  la  Intervenció
municipal,  l’adopció de la pertinent resolució en la qual es disposi el reconeixement
de la indemnització i es fixi el seu import.

El termini de què disposa l'Administració per resoldre la sol·licitud d'indemnització
formulada pel contractista és el general de tres mesos, previst a la Llei 39/2015, d’ 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.8

PRESCRIPCIÓ DEL DRET A LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS

De conformitat amb l’article 208.2 c) de la LCSP, el dret a reclamar prescriu en un any
a  comptar  des  de  que  el  contractista  rebi  l’ordre  de  reprendre  de  l’execució  del
contracte.9

8 D’acord amb el que disposa l’informe de la Subdirecció General dels Serveis Consultius de l'Advocacia General de l'Estat, d'1
d'abril de 2020.
9 La Subdirecció General dels Serveis Consultius de l'Advocacia General de l'Estat en el seu informe, d'1 d'abril de 2020, en el
qual, sensu contrari, ha declarat que al procediment de suspensió sí resulten d'aplicació "Els apartats b) i c) de l'article 208.2 de la
LCSP, relatius a la necessitat d'aixecar una acta de suspensió com a requisit per a la indemnització, i a la prescripció del dret de
contractista, en el termini d'un any comptat des que el contractista rebi l'ordre de reprendre l'execució del contracte ".



LIQUIDACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS

El contractista haurà de presentar la corresponent liquidació de la indemnització, o
bestreta de la mateixa, quan, prèvia la seva sol·licitud i aportació de la documentació
acreditativa  d’acord  amb  els  termes  anteriorment  establerts,  s’hagi  emès  una
resolució per part de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament en la qual es disposi el
reconeixement de la mateixa i es fixi el seu import.

Les liquidacions de les indemnitzacions per danys i  perjudicis a què es refereix  el
present  document,  no es  podran considerar  ni  tractar  com a factures,  i  per  tant,
tindran entrada a l'Ajuntament pel Registre General de documents i no pel Registre de
Factures, i en cap cas, podran incorporar repercussió d'IVA.

A  la  liquidació  final  de  la  indemnització  per  danys  i  perjudicis,  se  li  deduiran  les
bestretes  o  liquidacions  a  compte  que,  en  el  seu  cas,  s'haguessin  abonat  al
contractista per part de l’Ajuntament.

En el seu cas, a aquesta liquidació final de la indemnització, també se li deduiran els
abonaments a  compte  de  les  despeses  salarials  derivades  del  permís  retribuït
recuperable, establert al Reial Decret Llei 10/2020. 

El Secretari General, L’Interventor General,
Jaume Renyer i Alimbau Baldomero Rovira López

Aquesta Instrucció ha estat aprovada per Decret de la Regidora delegada l’Hisenda,
número 2020006477, de data 2 de juny de 2020.



MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qui  sotasigna  el/la  senyor/a.........................................................,  amb  DNI/NIE
núm..............................,  en  qualitat  de  representant  legal  de  (persona
jurídica).....................................................................,  amb  NIF........................................,
adjudicatària  del  contracte  (detallar  objecte  del  contracte)...............,  amb número de
referència d’expedient ...............

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Que  ostenta  facultats  suficients  per  a  la  signatura  de  la  present  declaració
responsable i que l’empresa a la qual representa:

1.-  Que el  personal adscrit  a l’execució del contracte  en la data dels efectes de la
suspensió és el següent, amb la dedicació que s’indica: (completar amb la relació del
personal adscrit al contracte, indicant la seva dedicació)

2.- Que es compromet a què el personal adscrit a l’execució del contracte en la data
dels  efectes  de  la  suspensió, estarà  en  disposició  immediata  de  realitzar  les
prestacions objecte del contracte en el moment en què es notifiqui l’aixecament de la
suspensió.

3.-  No  té  autoritzat  cap  expedient  de  regulació  temporal  d’ocupació  respecte  el
personal adscrit a l’execució de l’objecte del present contracte,  i que no ha sol·licitat
la iniciació de cap expedient de regulació d’ocupació (sigui temporal o no) respecte a
l’esmentat personal durant el període de suspensió del contracte.

4.- Que es troba al corrent de les seves obligacions laborals i socials a la data dels
efectes de la suspensió.

5.-  Que els  mitjans  adscrits  a  l’execució  del  contracte  (maquinària,  instal·lacions  i
equips) no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió
del contracte.

6.-  Que  es  compromet  a  presentar  la  documentació  que,  en  el  seu  cas,  li  sigui
requerida  per  part  de  l’òrgan  de  contractació,  per  acreditar  de  forma  fefaent  la
realitat,  l’efectivitat  i  l’import  dels  conceptes  indemnitzatoris  que  estableix  la
normativa.

7.-  (Només pels  contractes  d’obres)  Que tant l’empresa que representa,  contractista
principal, com els subcontractistes, proveïdors i subministradors estaven al corrent de
les seves obligacions laborals i socials, a la data dels efectes de la suspensió.



En el seu cas, el contractista principal, haurà d’adjuntar a  la seva declaració responsable,
les  declaracions  responsables  corresponents  als  seus  subcontractistes,  proveïdors  i
subministradors, degudament signades per aquests, en les quals manifestin, sota la seva
responsabilitat, que estan al corrent del compliment de les seves obligacions laborals i
socials, a la data dels efectes de la suspensió de l’execució del contracte.

8.-  (Només pels  contractes  d’obres)  Que el  mateix  contractista  estava al  corrent  del
pagament a subcontractistes i proveïdors, en els termes previstos als articles 216 i
217 de la LCSP, a la data dels efectes de la suspensió.

(Signar electrònicament. Si no fos possible, signar manualment indicant la data).
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