
 

 

 

 

Nota informativa del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector 
cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019 (BOE núm. 126, 
de 06-05-2020) 
 

El Reial decret llei té com objectiu garantir la supervivència de les estructures culturals, i dels treballadors i 
empreses que es dediquen al sector; per a així fer efectiu el dret d'accés a la cultura. I en aquest sentit, la 
disposició, aprova una sèrie de mesures de suport al sector cultural per a fer front a la situació derivada de la 
COVID-2019.  

El RDLL s'estructura en 5 capítols, 15 articles, 8 disposicions addicionals, i 13 disposicions finals. 

 El capítol I s'ocupa de les mesures generals per a fer costat a empreses i treballadors del sector cultural. 
Així, es disposa la concessió directa de dues subvencions a la Societat de Garantia Recíproca Audiovisual 
Fiances SGR, per ampliar el seu fons de provisions tècniques i subvencionar el cost de la comissió 
d'obertura dels avals dels préstecs al sector cultural, de manera que pugui obrir una línia d'accés al 
finançament dels agents del sector en les condicions més favorables, amb el suport de l'instrument de 
garantia financera del programa Europa Creativa de la Comissió Europea. Aquesta línia d'accés al 
finançament no sols estarà oberta als sectors culturals més tradicionals, sinó que també inclourà a altres 
sectors vinculats directament a la cultura digital, com el sector dels videojocs; i també s'articula el suport 
als treballadors del sector cultural que no han quedat emparats pels mecanismes de cobertura establerts 
fins avui. D'aquesta manera es dóna resposta al col·lectiu d'artistes en espectacles públics enquadrats en 
el Règim General de la Seguretat Social. Per a això, s'habilita un accés extraordinari a la prestació per 
desocupació, de la qual es podran beneficiar davant la falta d'activitat pel tancament establert dels locals 
o instal·lacions, ja siguin oberts o tancats, on desenvolupen les seves activitats professionals, com a 
conseqüència de la COVID-19. 

 El capítol II regula mesures de suport a les arts escèniques i de la música, des de diferents perspectives. 
Destaca especialment l'establiment d'un sistema d'ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la 
música. Aquestes ajudes, que tindran caràcter excepcional i es concediran per una sola vegada, s'atorguen 
a través de dues línies, encaminades al sosteniment de les estructures culturals de tota índole i a les 
activitats escèniques i musicals i projectes culturals. El sistema serà implementat per l'Institut Nacional 
de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM). Les ajudes s'atorgaran seguint el procediment de 
concurrència competitiva, i es regiran pel que es disposa en aquest RDLL i en la resolució de convocatòria. 
Per al seu finançament, s'autoritza la concessió d'un crèdit extraordinari. A més, a l’art. 4, s'introdueix un 
mecanisme per a permetre que els professionals del sector puguin percebre bestretes i indemnitzacions, 
en cas d'ajornament o cancel·lació de les actuacions ja contractades amb el Sector Públic, l'import del 
qual no excedeixi de 50.000 euros. Per això, s'habilita a l'òrgan de contractació perquè reconegui?? com 
a bestreta un percentatge de l'import dels contractes suspesos, i una indemnització, en cas de resolució, 
sempre que la suspensió o resolució tingui per causa directa les mesures adoptades per les autoritats 
competents per a fer front a la crisi de la COVID-19. 

 En el capítol III, s'inclouen mesures de suport a la cinematografia i a les arts audiovisuals. Així s'adapta 
transitòriament la definició d’ «estrena comercial» de les pel·lícules, permetent que, fins que les sales 
d'exhibició tornin a estar en funcionament, es pugui considerar com a tal la realitzada a través de serveis 
de comunicació audiovisual televisiva, serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de 
televisió i serveis de catàlegs de programes. Finalment, s'estableix la concessió directa d'ajudes a les sales 
d'exhibició cinematogràfica, l'activitat de la qual s'ha vist també suspesa, per a fer front tant a les 
despeses subsistents, com a la necessària promoció per al retorn a l'activitat; habilitant igualment un 
crèdit extraordinari per al seu finançament. 

 El capítol IV regula les mesures relatives al sector del llibre i a l'art contemporani. En primer lloc, es crea 
un mecanisme extraordinari d'ajudes per a garantir el suport urgent al manteniment de les estructures 
del sector llibreter i de la cadena de subministrament del llibre. El sistema serà implementat per la 
Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura, en exercici de les seves competències, basant-se en els 
principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Les ajudes s'atorgaran 
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seguint el procediment de concurrència competitiva, i es regiran també pel que es disposa en aquest reial 
decret llei i en la resolució de convocatòria. I, respecte a l'art contemporani, les ajudes es vertebren, d'una 
banda, incrementant les partides corresponents a la seva promoció mitjançant una dotació extraordinària 
per a l'adquisició d'art contemporani espanyol. El finançament del suport previst en aquest capítol implica 
la concessió del crèdit extraordinari corresponent. 

 El capítol V regula altres mesures, com ara la de l’art. 14 en relació a les activitats culturals subvencionades 
que han resultat cancel·lades com a conseqüència de la COVID-19, la qual cosa permet donar seguretat 
jurídica als beneficiaris de les subvencions concedides. A més, s'introdueix una disposició relativa a les 
ajudes tramitades pel Consell Superior d'Esports, la quantia de les quals es veu determinada pels resultats 
obtinguts pels esportistes en diferents competicions. Atès que la situació generada per l'evolució de la 
COVID-19 ha suposat la suspensió de molts campionats, és necessari preveure la continuïtat d'aquestes 
ajudes, evitant que els esportistes beneficiaris que no han pogut competir ni, per tant, aconseguir els 
resultats dels quals depenen les competicions, per causa que no els és imputable, es vegin privats d'elles. 

 La DA 1a estableix el límit total acumulat, en tot moment, durant l'exercici 2020, dels compromisos 
atorgats per l'Estat respecte a totes les obres o conjunts d'obres cedides temporalment per a la seva 
exhibició en institucions de competència exclusiva del Ministeri de Cultura i Esport i dels seus Organismes 
públics adscrits.  

 Les DA 2a a 6a declaren esdeveniment d'excepcional interès públic al Pla Berlanga, al Programa Alacant 
2021, a l'esdeveniment «Espanya País Convidat d'Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt en 2021», al Pla 
de Foment de l'òpera al Carrer del Teatre Real i a l'esdeveniment «175 Aniversari de la construcció del 
Gran Teatre del Liceu»; per a contribuir a obtenir finançament privat que es destini a la reactivació del 
sector.  

 La DA 7a persegueix facilitar la protecció del col·lectiu d'autors i artistes que no reuneixen els requisits 
per a accedir a un subsidi de desocupació, o a una pensió de jubilació. En aquest context, els fons 
assistencials posats en marxa des de fa dècades per les entitats de gestió de drets de propietat 
intel·lectual per als seus socis més necessitats són instruments fonamentals; atribuint-se temporalment 
a l'assemblea general la facultat d'incrementar els recursos destinats a la realització d'activitats 
assistencials, per a garantir la seva eficàcia en benefici dels seus membres més vulnerables. 

 La DA 8a revoca la suspensió general imposada a les licitacions públiques en tots aquells supòsits en què 
no pugui existir cap minvament per als drets dels licitadors. Així es permetrà l'inici de nous procediments 
de contractació on sigui possible la selecció del contractista perquè la seva verificació es produeix 
mitjançant la tramitació electrònica dels procediments de contractació, la qual permet i garanteix la 
presentació electrònica de la documentació requerida i l'accés igualment electrònic als diferents tràmits 
de procediment. 

 També s'acorden, en línia indicada de promoure i facilitar el finançament privat, una sèrie de 
modificacions normatives. Així, la DF 1a modifica l’art. 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de 
l'Impost de societats, incrementant els incentius fiscals relacionats amb la producció cinematogràfica, 
com a mesura que afavoreix la major competitivitat del sector cinematogràfic i audiovisual espanyol en 
l'entorn nacional i internacional. 

 La DA 2a pretén incrementar la participació ciutadana en el finançament de projectes de mecenatge, per 
la qual cosa es modifica la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per a elevar en 5 punts els percentatges de deducció 
prevists per a les donacions efectuades per contribuents de l’IPRF. 

 Les DF 3a a 5a amplien el termini d'altres programes considerats com a esdeveniments d'excepcional 
interès públic. 

 La DF 7a modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. La situació socioeconòmica 
provocada per la COVID19 justifica l'adopció de mesures urgents per a modificar el sistema de preus 
públics universitaris de cara al curs 2020-2021, com ara l’eliminació del sistema de forquilles. 

 També s’ajusta la composició del Patronat de la Fundació Espanya Esport Global, F.S.P., creada pel RDLL 
15/2020, de 21 d'abril, perquè en formi part una representació de les Federacions esportives espanyoles 



 

 

 

i competicions oficials i no oficials. Amb això, es facilitarà, amb caràcter immediat, el funcionament i presa 
de decisions de l'òrgan de govern de l'entitat. 

 També es considera necessari modificar l'actual regulació dels encàrrecs d'entitats pertanyents al Sector 
Públic que no tinguin la consideració de poder adjudicador a mitjans propis personificats. Així, la DF 8a 
modifica la LCSP aclarint que el requisit del control exigit per a la consideració d'un mitjà propi personificat 
respecte d'una entitat pertanyent al Sector Públic que no tingui aquesta qualitat es remet al previst per 
als poders adjudicadors; i es precisa el règim aplicable als encàrrecs horitzontals, és a dir, els casos en què 
una entitat del Sector Públic estatal de les característica indicades realitzi un encàrrec a una altra del 
mateix sector, controlades ambdues, directa o indirectament, per una mateixa entitat d'aquest sector, 
així com el règim de la compensació a percebre en aquests casos per l'entitat que rebi l'encàrrec. 

 Finalment, la  DF 9a completa i aclareix les mesures ja adoptades en matèria de contractació per afrontar 
les conseqüències derivades de la situació creada per la COVID-19, recollides en el RDLL 8/2020. A aquest 
efecte, s'aclareix l'àmbit d'aplicació, incloent els contractes actualment vigents celebrats per les entitats 
pertanyents al Sector Públic qualsevol que sigui la normativa de contractació pública a la qual estiguin 
subjectes segons el plec. D'altra banda, en els contractes de serveis i de subministraments de prestació 
successiva que hagin quedat suspesos conforme al que es preveu en el RDLL, es precisa la possibilitat que 
l'òrgan de contractació pugui realitzar bestretes a compte de l'import estimat de la indemnització que 
correspongui al contractista. I, en matèria de concessions, s'especifiquen determinats aspectes del règim 
de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte, i? per la necessitat de precisar la regulació de 
determinats encàrrecs previstos en la legislació de contractació pública. 

 
A continuació detallem aquelles mesures que poden ser de més interès pel món local: 

Mesures per facilitar el finançament del sector cultural i de suport als seus treballadors (Cap. I) 

Concessió directa de subvencions a Societat de Garantia Recíproca Audiovisual Fiances SGR, per a l'impuls 
del finançament del sector cultural: art. 1 

Accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics que no es trobin 
afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel RDLL 8/2020: art. 
2 

Mesures de suport a les arts escèniques i de la música (Cap. II) 

Sistema d'ajudes extraordinàries a les arts escèniques i de la música com a conseqüència de l'impacte 
negatiu de la crisi sanitària de la COVID-19: art. 3 

Contractes del Sector Públic d'interpretació artística i d'espectacles suspesos o resolts: art. 4 

 Quan, com a conseqüència de la COVID-19, les entitats pertanyents al sector públic de l’art. 3 de la LCSP 
acordin la modificació o suspensió de contractes, de quantia no superior a 50.000 euros, d'interpretació 
artística i d'espectacles per a ser executats en una data posterior, l'òrgan de contractació podrà acordar 
que s'aboni al contractista fins a un 30 % del preu del contracte, com a bestreta a compte d'aquest preu. 
El pagament de la bestreta a compte no estarà supeditat a la prestació de garantia per part del 
contractista. 

 Quan, com a conseqüència de la COVID-19 les entitats pertanyents al sector públic de l’art. 3 de la LCSP 
acordin la resolució de contractes d'interpretació artística i d'espectacles de quantia no superior a 50.000 
euros, per la causa prevista a l'art. 211.1.g) de la LCSP , l'òrgan de contractació podrà acordar una 
indemnització a favor del contractista que no podrà ser inferior al 3%, ni superior al 6% del preu del 
contracte. 

MESURES DE SUPORT A LA CINEMATOGRAFIA I A LES ARTS AUDIOVISUALS (Cap. III) 
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Ampliació de terminis per al compliment d'obligacions imposades a pel·lícules beneficiàries d'ajudes 
concedides en el període 2016 a 2019: art. 5  

Mesures per a flexibilitzar el compliment de determinades obligacions que hagin de realitzar-se l'any 2020: 
art. 6 

Exigibilitat de l'obligació d'inici i comunicació de rodatge: art. 7 

Pagament de les ajudes generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte: art. 8 

Reconeixement de costos: art. 9 

Estrena comercial d'una pel·lícula a través de determinats serveis de comunicació o de catàlegs de 
programes: art. 10 

Concessió directa de subvencions per a titulars de sales d'exhibició cinematogràfica: art. 11 

MESURES DE SUPORT AL SECTOR DEL LLIBRE I DE L'ART CONTEMPORANI (Cap. IV) 

Sistema d'ajudes extraordinàries al sector del llibre com a conseqüència de l'impacte negatiu de la crisi 
sanitària de la COVID-19: art. 12 

Sistema d'ajudes extraordinàries a l'art contemporani espanyol com a conseqüència de l'impacte negatiu 
de la crisi sanitària de la COVID-19: art. 13 

ALTRES MESURES (Cap V) 

Activitats culturals subvencionades que hagin resultat cancel·lades com a conseqüència de la COVID-19: art. 
14 

 Seran abonats als beneficiaris de subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització d'activitats, 
objectius o projectes culturals aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no 
recuperables en les quals hagin incorregut per a la realització de l'objectiu, projecte o activitat 
subvencionats, quan aquests no hagin pogut dur-se a terme, totalment o parcialment, com a 
conseqüència de les mesures previstes en el RD 463/2020 i les seves pròrrogues o d'aquelles que 
s'adoptin per les autoritats competents per a fer front a la crisi sanitària de la COVID-19. 

Ajudes convocades pel Consell Superior d'Esports: art. 15 

GARANTIA DE L'ESTAT PER A OBRES D'INTERÈS CULTURAL (DA 1a) 
BENEFICIS FISCALS APLICABLES AL «PLA BERLANGA» (DA 2a) 
BENEFICIS FISCALS APLICABLES AL PROGRAMA “ALACANT 2021. SORTIDA VOLTA AL MÓN A VELA” (DA 3a) 
BENEFICIS FISCALS APLICABLES A L'ESDEVENIMENT “ESPANYA PAÍS CONVIDAT D'HONOR A LA FIRA DEL 
LLIBRE DE FRANKFURT EN 2021” (DA 4a) 
BENEFICIS FISCALS APLICABLES A LA CELEBRACIÓ DEL “PLA DE FOMENT DE L'ÒPERA AL CARRER DEL TEATRE 
REAL” (DA 5A) 
BENEFICIS FISCALS APLICABLES A L'ESDEVENIMENT “175 ANIVERSARI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL GRAN 
“TEATRE DEL LICEU” (DA 6a) 
FUNCIÓ SOCIAL DE LES ENTITATS DE GESTIÓ DELS DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL (DA 7a) 

CONTINUACIÓ I INICI DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ CELEBRATS PER ENTITATS DEL SECTOR 
PÚBLIC DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA (DA 8a) 

 Des de l'entrada en vigor del RDLL s'acorda l'aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels 
terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic sempre 
que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics. Aquest aixecament permetrà igualment l'inici de 
nous procediments de contractació la tramitació de la qual es dugui a terme també per mitjans 
electrònics. Aquesta mesura s'estendrà als recursos especials que procedeixin en tots dos casos. 



 

 

 

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014, DE 27 DE NOVEMBRE, DE L'IMPOST DE SOCIETATS (DF 1a) 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE 
FINALITATS LUCRATIVES I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE (DF 2a) 
MODIFICACIÓ DE L'APARTAT 2 DE LA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA DEL REIAL DECRET LLEI 3/2017, DE 17 DE 
FEBRER, PER A PROLONGAR EL«PROGRAMA DE PREPARACIÓ DELS ESPORTISTES ESPANYOLS DELS JOCS DE 
TÒQUIO 2020». (DF 3a) 
MODIFICACIÓ DE L'APARTAT 2 DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEIXANTENA QUARTA DE LA LLEI 3/2017, DE 
27 DE JUNY, PER A AMPLIAR LA DURADA DEL SUPORT A L'ESDEVENIMENT «V CENTENARI DE L'EXPEDICIÓ 
DE LA PRIMERA VOLTA AL MÓN DE FERNANDO DE *MAGALLANES I JUAN SEBASTIÁN ELCANO». (DF 4a) 
MODIFICACIÓ DE L'APARTAT DOS DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETANTENA SISENA I DE L'APARTAT DOS 
DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITANTENA SETENA DE LA LLEI 6/2018, DE 3 DE JULIOL, PER A AMPLIAR LA 
DURADA DEL SUPORT ALS ESDEVENIMENTS “ANDALUSIA VALDERRAMA MÀSTERS” I “ANY SANT XACOBEO 
2021” (DF 5a) 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, DE 21 DE DESEMBRE, D'UNIVERSITATS (DF 6a) 
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 26 DEL REIAL DECRET LLEI 15/2020, DE 21 D'ABRIL, DE MESURES URGENTS 
COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ. ES MODIFICA EL PARÀGRAF 
SEGON DE L'APARTAT 4 DE L'ARTICLE 26 DEL RDLL 15/2020 (DF 7a) 

MODIFICACIÓ DE LA LCSP (DF 8a) 

 Es dóna nova redacció als apartats 2 i 3 de l’art. 33.2 i 3 de la LCSP: 

 

Art. 33 LCSP sobre encàrrecs d'entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la consideració de poder 
adjudicador a mitjans propis personificats. 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

2. Tindran la consideració de mig propi personificat 
respecte d'una entitat pertanyent al sector públic que no 
tingui la consideració de poder adjudicador, aquelles 
persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que 
compleixin tots i cadascun dels requisits següents: 

a) Que l'ens que fa l'encàrrec ostenti control, directe o 
indirecte, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, 
sobre l'ens destinatari d'aquest. 

b) Que la totalitat del capital social o patrimoni de l'ens 
destinatari de l'encàrrec sigui de titularitat pública. 

c) Que més del 80 per cent de les activitats de l'ens 
destinatari de l'encàrrec es duguin a terme en l'exercici de 
les comeses que li han estat confiats per l'entitat que 
realitza l'encàrrec i que el controla o per altres persones 
jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat 
que realitza l'encàrrec. 

El compliment efectiu del requisit establert en la present 
lletra haurà de quedar reflectit en la Memòria integrant 
dels Comptes Anuals de l'ens destinatari de l'encàrrec i, 
en conseqüència, ser objecte de verificació per l'auditor 
de comptes en la realització de l'auditoria d'aquests 
comptes anuals de conformitat amb la normativa 
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. 

3. L'apartat 2 del present article també s'aplicarà en els 
casos en què una persona jurídica del sector públic estatal 
realitzi un encàrrec a una altra persona jurídica del sector 
públic estatal, sempre que una d'elles, ja sigui la que 
realitza l'encàrrec o la que el rep, exerceixi el control de 

2. Tindran la consideració de mig propi personificat 
respecte d'una entitat pertanyent al Sector Públic que no 
tingui la consideració de poder adjudicador, aquelles 
persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, que 
compleixin tots i cadascun dels requisits següents: 

a) Que l'ens que fa l'encàrrec ostenti control, directe o 
indirecte, en el sentit de l'article 32.2.a), primer i segon 
paràgrafs d'aquesta Llei, sobre l'ens destinatari d'aquest. 

b) Que la totalitat del capital social o patrimoni de l'ens 
destinatari de l'encàrrec sigui de titularitat pública. 

c) Que més del 80 per cent de les activitats de l'ens 
destinatari de l'encàrrec es duguin a terme en l'exercici de 
les comeses que li han estat confiats per l'entitat que 
realitza l'encàrrec i que el controla o per altres persones 
jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat 
que realitza l'encàrrec. 

El compliment efectiu del requisit establert en la present 
lletra haurà de quedar reflectit en la Memòria integrant 
dels Comptes Anuals de l'ens destinatari de l'encàrrec i, 
en conseqüència, ser objecte de verificació per l'auditor 
de comptes en la realització de l'auditoria d'aquests 
comptes anuals de conformitat amb la normativa 
reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. 

3. L'apartat 2 del present article també s'aplicarà en els 
casos en què una entitat del sector públic estatal realitzi 
un encàrrec a una altra del mateix sector, sempre que 
l'entitat que realitza l'encàrrec i la que el rebi estiguin 
controlades, directa o indirectament, per la mateixa 
entitat d'aquest sector i, a més, la totalitat del capital 
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l'altra o participi directa o indirectament en la seva capital 
social. 

social o patrimoni de l'entitat destinatària de l'encàrrec 
sigui de titularitat pública. En aquest supòsit, el requisit 
de l'apartat 2.c) anterior, l'acreditació del qual haurà de 
reflectir-se tal al i com ho disposa, s'entendrà 
compliment per referència al conjunt d'activitats que es 
facin en l'exercici de les comeses que li hagin estat 
confiades per l'entitat que realitza l'encàrrec, per 
l'entitat que controla directa o indirectament tant a 
l'entitat que realitza l'encàrrec com a la que el rep, així 
com per qualsevol altra entitat també controlada directa 
o indirectament per l'anterior. En aquests casos, la 
compensació a percebre per l'entitat que rebi l'encàrrec 
haurà de ser aprovada per l'entitat pública que controla 
a l'entitat que realitza l'encàrrec i a la que el rep, havent 
d'adequar-se aquesta compensació i les altres 
condicions de l'encàrrec a les generals del mercat de 
manera que no es distorsioni la lliure competència. 

La possibilitat que estableix el paràgraf anterior també 
podrà ser utilitzada per les Comunitats Autònomes i 
Ciutats Autònomes dins de cadascun dels seus respectius 
sectors públics. 

 

MODIFICACIÓ DEL RDLL 8/2020 (DF 9a) 

 

 S'afegeix un paràgraf final a l’art. 34.1 RDLL 8/2020, amb la següent redacció: 

 

Art. 34 del RDLL 8/2020 sobre mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències de la 
COVID-19 

En els contractes de serveis i de subministraments de prestació successiva que hagin quedat suspesos conforme al 
que es preveu en aquest apartat, l'òrgan de contractació podrà concedir a instàncies del contractista una bestreta a 
compte de l'import estimat de la indemnització que correspongui. 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. L'òrgan de contractació podrà exigir per a efectuar la bestreta que s'asseguri mitjançant 
qualsevol de les formes de garantia previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

 Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 34, que queda redactat de la següent manera: 

 

Art. 34 del RDLL 8/2020 sobre mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències de la 
COVID-19 

ANTERIOR REDACCIÓ NOVA REDACCIÓ 

L'aplicació del que es disposa en aquest apartat només 
procedirà quan l'òrgan de contractació, a instàncies del 
contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució 
del contracte com a conseqüència de la situació descrita 
en el seu primer paràgraf 

L'aplicació del que es disposa en aquest apartat només 
procedirà quan l'òrgan de contractació, a instàncies del 
contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució 
del contracte com a conseqüència de la situació descrita 
en el seu primer paràgraf i, únicament, respecte de la part 
del contracte afectada per aquesta impossibilitat. 

 

 S'afegeix un paràgraf final a l’art. 34.7, amb el següent literal: 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200506&tn=1#a3-6
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Art. 34 del RDLL 8/2020 sobre mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències de la 
COVID-19 

També tindran la consideració de “contractes públics” els contractes d'obres, els contractes de serveis o consultories 
i assistències que siguin complementaris a un contracte d'obres principal i necessaris per a la correcta realització de 
la prestació, així com els contractes de concessió, ja siguin d'obres o de serveis, inclosos els de gestió de serveis 
públics; celebrats per les entitats pertanyents al Sector Públic en el sentit definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre; sempre que estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i qualsevol que sigui la 
normativa de contractació pública a la qual estiguin subjectes de conformitat amb el plec. En aquests contractes, no 
resultarà d'aplicació a les suspensions a què es refereix el present article, a més de les disposicions assenyalades en 
els apartats 1 i 3, el que es disposa en els articles relatius a indemnitzacions per suspensions de contractes en la 
normativa de contractació pública anterior al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que sigui aplicable 
a aquest, ni aquelles indemnitzacions per suspensió previstes en els plecs dels contractes en l'àmbit de la normativa 
de contractació pública en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals. 

 

 

Barcelona 6 de maig de 2020. 
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