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ser complert per les empreses licitadores en tot cas o, únicament, per aquelles que 
tinguin treballadors/es per compte d’altri. 

D’altra banda, en l’expedient examinat consta una declaració responsable relativa 
a que Basic Devices, SL, te plena capacitat i solvència per a contractar amb l’ICS i 
que l’empresa que representa no es troba incursa en cap dels supòsits de prohibició 
de contractar previstos en l’art. 71 de la LCSP, la qual està datada el 19.03.2020 
sense que hi consti cap data de registre d’entrada i signada de forma manuscrita 
pel representant de la mercantil.

Tanmateix, consta un correu electrònic de 9.04.2020 de la Gerència de Compres de 
l’ICS mitjançant el qual notifica a Basic Devices, SL, la Resolució de 19.03.2020 del 
gerent de l’ICS per la qual ordena l’inici de l’execució del contracte, però també 
adjunta el document de declaració responsable amb el següent literal: “Així mateix, 
us fem arribar la declaració responsable acreditativa de capacitat i representació 
per tal que l’imprimiu, signeu de forma manuscrita i en la torneu també a aquest 
correu electrònic.”

Si es confirmès que la referida declaració responsable es correspon al document 
tramés el 9.04.2020 però datada el 19.03.2020, ens podríem trobar davant de la 
causa de prohibició de contractar prevista en l’art. 71.1.e) de la LCSP amb els efectes 
abans assenyalats

6.3 Inexistència de cobertura legal per a l’abonament anticipat de 
la prestació

L’expedient administratiu aportat evidència que l’abonament anticipat parcial 
(35.000.000,20 €) de l’import de la contractació d’emergència es va fer efectiu el 
20.03.2020 a les 9:45 hores. Des de la perspectiva de l’estructura jurídica, l’article 
16 del RD Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per 
respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 (BOE 13.03.2020), no va habilitar per 
poder fer abonaments anticipats en el marc de la tramitació d’emergència regulada 
en el referit article fins el 28.03.2020, data en la que va entrar en vigor la segona 
modificació introduïda en aquest article. 

L’apartat 2 de l’art. 16, segons redacció vigent el 20.03.2020, preveia la possibilitat 
de fer abonaments a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel 
contractista amb l’encàrrec d’emergència, sense necessitat de formalitzar garantia 
en el termes recollits en la LCSP. Exigia l’article 16 deixar constància documentada 
d’aquest fet. 

Les successives modificacions introduïdes en aquest art. 163 eren motivades per la 
necessitat urgent d’adaptar la norma a una realitat impredictible, vertiginosament 
canviant i exigent, en la que la necessitat ja existia amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la corresponent modificació normativa reguladora. Tampoc l’Acord del 
Govern de 12.03.2020, pel qual es declara d’emergència la contractació de 
subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del 
SARS-CoV-2, feia cap referència a la possibilitat d’abonament anticipat del preu.

                                                  

3 L’article 16 del RD Llei 7/2020, que va entrar en vigor el 13.03.2020, va ser modificat el 18.03.2020, el 
28.03.2020 i el 13.04.2020.
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