
Resolució  relativa  a  l’abonament  d’ofici  del  pagament  a  compte  de  la
indemnització motivada per la suspensió de diversos contractes, d’acord amb la
Resolució del conseller d’Educació, de 3 d’abril de 2020, relativa a la suspensió
de diversos contractes subscrits pel Departament d’Educació i al rescabalament
dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes durant el període
de  suspensió  motivats  pel  tancament  dels  centres  educatius  mitjançant  la
Resolució SLT/719/2020, de 12 de març

Antecedents

1.  La  Resolució  SLT/719/2020,  de  12  de  març,  per  la  qual  s'adopten  mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, es va acordar
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, amb efectes des del dia 13 de març de
2020.

2. El Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial,
pressupostària,  financera,  fiscal  i  de  contractació  pública,  estableix  un  seguit
d'actuacions per pal•liar els efectes econòmics derivats de la pandèmia generada pel
coronavirus SARS CoV-2. 

3. 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, declara la suspensió de
l’activitat educativa presencial en tots els centres educatius i etapes, graus, cursos i
nivells  d’ensenyament  de  l’article  3  de  la  Llei  orgànica  2/2006,  del  3  de  maig,
d’educació, i per un període de 15 dies naturals des del 14 de març de 2020 i estableix
que cada Administració conservarà les seves competències en la gestió ordinària dels
seus serveis per adoptar les mesures que consideri necessàries. Posteriorment,  ha
estat prorrogat l’estat d’alarma en tres ocasions, l’última pel Reial decret, 492/2020, de
24 d’abril, fins a les 00:00 hores del 10 de maig de 2020.

4. 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, regula, en l’article 34, 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, estableix que
l’entitat contractant haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts  per  aquest  durant  el  període  de  suspensió  i  pels  conceptes  que  s’hi
especifiquen, prèvia la seva sol•licitud i l’acreditació de forma fefaent pel contractista
d’aquests danys i perjudicis. 

5. 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,  estableix  diverses  mesures  relacionades  amb  la  suspensió  dels  contractes
administratius afectats per la situació de l’estat d’alarma.

6. El tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de març
de  2020,  va  comportar  la  impossibilitat  d’executar  les  prestacions  de  determinats
contractes  subscrits  pels  òrgans  de  contractació  competents  del  Departament
d’Educació.
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7. Així mateix, 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 aquestes mesures comporten la impossibilitat de continuar amb el servei
de determinats contractes de prestació successiva vinculats a edificis, instal•lacions i
equipaments públics.

8. L’article 1.3 del Decret llei 7/2020, preveu l’abonament al contractista, per part de
l’Administració o entitat  contractant,  dels danys i perjudicis efectivament soferts per
aquest, durant el període de suspensió, d’acord amb el que estableix l’article 34.1 del
Reial decret llei 8/2020.

9. La Resolució del conseller d’Educació, de 3 d’abril de 2020, relativa a la suspensió
de diversos contractes subscrits pel Departament d’Educació i al rescabalament dels
danys  i  perjudicis  efectivament  soferts  pels  contractistes  durant  el  període  de
suspensió  motivats  pel  tancament  dels  centres  educatius  mitjançant  la  Resolució
SLT/719/2020, de 12 de març, estableix, entre d’altres, la continuïtat en el pagament
dels contractes relacionats en els annexes de la Resolució esmentada, 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 efectivament soferts pels contractistes
durant el període de suspensió, d’acord amb el que estableix l’article 34.1 del Reial
Decret-llei 8/2020.

L’abonament del pagament a compte acordat es portarà a terme des de la data de
suspensió  dels  contractes  i  amb la  mateixa  periodicitat  que  per  a  cada  contracte
s’estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals i, a la finalització del
període de suspensió, es produirà la regularització definitiva dels pagaments, si escau.

10. La Instrucció 05/2020, de 16 d’abril de 2020, de la Intervenció General, de Control
de  les  suspensions,  altres  situacions  contractuals  i  de  les  indemnitzacions
corresponents en el context derivat de la COVID-19, estableix, entre d’altres, que el
pagament de la bestreta o pagament a compte de la indemnització,  en el  cas dels
contractes  de  prestació  successiva  s’efectuarà  amb  la  mateixa  periodicitat  del
pagament del preu establert  en el  plec del contracte o en el  mateix  contracte;  per
import  igual  al  de  la  darrera  factura  en el  cas  dels  contractes  de serveis  (segons
estableixen els articles 1.4 i 6.2 del Reial decret 7/2020). 

11. La Nota conjunta de la Intervenció General i de la Direcció General de Contractació
Pública,  de  15  d’abril  de  2020,  sobre  els  Criteris  amb  relació  al  control  de  les
suspensions i altres situacions contractuals dels contractes administratius, així com de
les indemnitzacions corresponents en el context derivat del COVID-19, estableix, entre
d’altres, que el pagament de la bestreta o pagament a compte de la indemnització, en
el cas dels contractes de prestació successiva s’efectuarà amb la mateixa periodicitat
del pagament del preu establert en el plec del contracte o en el mateix contracte; pel
mateix  import  de  la  darrera  factura  en  el  cas  dels  contractes  de  serveis  o
subministraments de tracte  successiu  (segons estableixen els articles 1.4 i  6.2 del
Decret –llei 7/2020). 

12.  La  Nota  03/2020,  de  la  Intervenció  General,  en  relació  amb  l’aplicació  de  la
Instrucció  05/2020  que  estableix  el  control  de  les  suspensions,  altres  situacions
contractuals i de les indemnitzacions corresponents en el context derivat de la COVID-
19, la qual estableix, entre d’altres, que les obligacions a reconèixer de les bestretes
de les indemnitzacions s’han de tramitar en base a una resolució que es pot emetre en
relació amb cada contracte o amb caràcter global per a tots els contractes d’una unitat
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promotora o d’un departament o entitat. En aquesta resolució es pot establir de forma
genèrica la continuïtat en la tramitació del pagament dels contractes suspesos segons
la periodicitat i import previst en cada contracte, excepte l’IVA, tota vegada que no s’ha
efectuat la prestació i l’import s’abona en concepte d’indemnització 

Fonaments de dret

1. El  Decret  llei  6/2020,  de  12  de  març,  de  mesures  urgents  en  matèria
assistencial,  pressupostària,  financera,  fiscal  i  de  contractació  pública,  per  tal  de
pal•liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. La  Resolució  del  conseller  d’Educació,  de  3  d’abril  de  2020,  relativa  a  la
suspensió  de  diversos  contractes  subscrits  pel  Departament  d’Educació  i  al
rescabalament dels danys i perjudicis efectivament soferts pels contractistes durant el
període  de suspensió  motivats  pel  tancament  dels  centres  educatius  mitjançant  la
Resolució SLT/719/2020, de 12 de març

6. L’article  1.4 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, relatiu a la continuïtat en el
pagament dels contractes suspesos.

Per tot això,

Resolc,

1.Establir d’ofici el pagament a compte en concepte d’indemnització dels contractes
suspesos en la Resolució del conseller d’Educació, de 3 d’abril  de 2020, els quals
s’indiquen en els annexos d’aquesta Resolució. 

2 Disposar que el reconeixement de l’obligació a efectuar és una bestreta mensual a
compte de la indemnització final.

3. Disposar que aquest pagament s’efectuarà 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, per un import equivalent al de la darrera factura, IVA
exclòs, minorant els imports que l’adjudicatari hagi pogut facturar durant el període per
les prestacions efectivament realitzades, de manera parcial o puntual.
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4. Establir que a la finalització del període de suspensió, es produirà la regularització
definitiva dels pagaments, si escau, tal i com s’estableix en la Resolució del conseller
d’Educació, de 3 d’abril de 2020, abans citada.

5. Notificar aquesta resolució als contractistes afectats, en la qual s’indicarà  l’import
que s’abonarà en concepte de bestreta mensual.

El conseller

Annex núm. 1 

Els contractes de prestació successiva signats pels directors dels centres i  serveis
educatius de l’àmbit competencial del Departament d’Educació

Servei de monitors que doni suport a alumnes de centres públics de Catalunya de
l'etapa  obligatòria  amb  necessitats  educatives  especials  dins  del  centre  i  en  les
activitats extraordinàries que programin, i a alumnes de centres de centres públics i
concertats de Catalunya de l'etapa obligatòria amb necessitats de salut i/o discapacitat
física associats  a problemes de mobilitat,  a dins i  fora del  centre per als públics i
exclusivament per  a activitats  extraordinàries per  als privats,  9 lots  (expedient  ED-
2020-1).

Servei  d'atenció  en  unitat  d'escolarització  compartida  (UEC)  i  servei  d'atenció  i
acompanyament  personalitzat  en  unitats  d'escolarització  compartida-programes  de
noves  oportunitats  (UEC-PNO)  per  a  joves,  a  l'educació  secundària  obligatòria
(expedient BD PRO 4766/18).

Servei de suport als mestres, professors i altres professionals que atenen als alumnes
afectats de cardiopaties, que cursen les etapes de l’ensenyament bàsic obligatori en
centres educatius de tot Catalunya (expedient ED-2018-1477-0-1-PRO).

Servei de suport a professionals de l’educació que atenen a l'alumnat amb necessitats
educatives especials derivades de discapacitat motriu  i/o trastorns de l’espectre de
l’autisme  (TEA)  escolaritzat  a  Catalunya  amb  necessitat  d’utilitzar  sistemes
augmentatius de la comunicació (expedient ED-2018-928-0-2-PRO).

Annex núm. 2 

Contractes subscrits pel Departament d’Educació vinculats a edificis administratius:

Servei de neteja de l’edifici seu dels serveis territorials del Departament d'Educació a
Lleida, carrer Pica d’Estats, 2 de Lleida i de la Junta de Personal, carrer Ignasi Bastús,
16 de Lleida (expedient ED-2018-1333-3-1-PRO).

Servei de neteja de l’edifici seu dels serveis territorials del Departament d'Educació a
Tarragona, carrer Sant Francesc, 7 de Tarragona (expedient ED-2018-1333-4-1-PRO).

Servei de neteja de l’edifici seu dels serveis territorials del Departament d'Educació a
les Terres de l'Ebre, carrer Providència, 5-9 de Tortosa (expedient ED-2018-1333-5-1-
PRO).

Servei de neteja de l’edifici seu dels serveis territorials del Departament d'Educació al
Baix Llobregat, arxiu i altres dependències administratives, carrer Laureà Miró, 328-
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330 i carrer Hospitalet,  9 de Sant Feliu de Llobregat (expedient ED-2018-1333-8-1-
PRO).

Servei  de  neteja  de  les  dependències  administratives  dels  serveis  territorials  del
Departament  d'Educació  a  Barcelona-Comarques  (expedient  ED-2019-20005-1-1-
PRO).

Servei  de  neteja  de  les  dependències  administratives  dels  serveis  territorials  del
Departament d'Educació a la Catalunya Central (expedient ED-2019-20005-2-1-PRO).

Servei  de  neteja  de  les  dependències  administratives  dels  serveis  territorials  del
Departament d'Educació al Maresme-Vallès Oriental (ED-2020-318).

Servei  de  neteja  de  les  dependències  administratives  dels  serveis  territorials  del
Departament d'Educació al Vallès Occidental (expedient ED-2020-317).

Serveis auxiliars al servei de vigilància dels dos edificis on estan ubicats els serveis
centrals  del  Departament  d’Educació,  a  la  Via  Augusta  202-226,  de  Barcelona
(expedient ED-2019-20011-0-1-PRO).

Servei de neteja de l'edifici del carrer del Sol, número 15, de Girona, seu dels Serveis
Educatius del Gironès i altres dependències administratives (expedient ED-2020-69).

Servei de manteniment de les instal•lacions d’aire condicionat i calefacció, així com de
les instal•lacions de baixa tensió, de l’edifici seu central i annex dels serveis centrals
del Departament d’Educació, situat a la Via Augusta 202-226 de Barcelona (expedient
ED-2019-20064).

Servei  d'assistència  mèdica  presencial  al  personal  dels  serveis  centrals  del
Departament  d'Educació  situats  a  la  Via  Augusta,  202-226  de  Barcelona,  per  al
període gener a desembre de 2020 (expedient ED-2020-127).”

Annex núm. 3 

Contractes subscrits pel Departament d’Educació (suspensió parcial):

Servei de vigilància, seguretat, protecció de les persones i control d'accessos dels dos
edificis seu dels serveis centrals del Departament d'Educació, ubicats a la Via Augusta
202-226 de Barcelona (expedient ED-2019-20004).

Descripció  de  les  prestacions  bàsiques  que  ha  de  continuar  realitzant  l’empresa
contractista del servei de vigilància:
- Custodiar l’edifici durant 24 hores/7dies setmana
L’àmbit  de prestació dels serveis de vigilància i  seguretat seran els espais interiors
dels edificis o dependències descrits en els plecs (sense perjudici dels desplaçaments
excepcionals a l’exterior dels immobles i instal•lacions quan escaigui) 
No es portaran a terme: 
- la protecció de les persones i 
- el control d’accessos mitjançant els equips tècnics adients.

Servei de neteja de l’edifici seu dels serveis centrals i edifici annex del Departament
d'Educació, situats a la Via Augusta, 202-226 de Barcelona  (expedient ED-2018-1333-
1-1-PRO).
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Descripció  de  les  prestacions  bàsiques  que  ha  de  continuar  realitzant  l’empresa
contractista:
- Àrea de seguretat. Mostrador i sala de visualització de càmeres
- Banys de la planta baixa, masculins i femenins.
Aquest servei es fa un cop a la setmana per una treballadora durant 4 hores.

Servei d'interpretació en llengua de signes catalana (LSC) a l'alumnat amb sordesa
que  està  escolaritzat  a  Catalunya  en  l'etapa  postobligatòria,  no  universitària,  en
modalitat  bilingüe  (llengua  oral  i  llengua  de  signes  catalana)  (expedient  ED-2019-
20065).

Descripció  de  les  prestacions  bàsiques  que  ha  de  continuar  realitzant  l’empresa
contractista:

a) Servei d’intèrprets de llengua de signes catalana (LSC) per facilitar l’accés al
currículum dels estudis de Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà, Cicles Formatius
de  grau  superior,  Programes  de  Formació  i  Inserció  (PFI)  en  els  quals  estiguin
escolaritzats els alumnes sords.
b) Servei d’intèrpret de llengua de signes catalana de fins a 4 hores mensuals a
cada un dels professionals amb sordesa dels Centres de Recursos Educatius per a
Discapacitat  Auditiva  (CREDA),  per  a  reunions amb el  professorat  o  la  família  de
l’alumnat amb sordesa, reunions tècniques organitzades pel Departament d’Educació
o en els plenaris del Servei Educatiu, i de 10 hores anuals en activitats de formació
continuada organitzada pel propi CREDA. Quan en aquestes activitats de formació el
servei tingui una durada superior a dues hores seguides el Departament d’Educació
valorarà la necessitat de disposar de dos intèrprets atenent el  grau de dificultat de
sessió.
c) Excepcionalment,  per  acord  entre  el  Departament  d’Educació  i  l’entitat
prestadora  del  servei  d’intèrprets  de  llengua  de  signes  catalana  a  alumnat  amb
sordesa que cursi altres estudis.
La funció de l’intèrpret queda exclusivament limitada a la interpretació de la Llengua
oral a la Llengua de signes i a l’inrevés. En cap cas podrà desenvolupar accions ni
responsabilitats que interfereixin en la tasca docent o de tutoria del professor, ni en la
seva relació amb les famílies. 
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