
 
 
 

EXP. NÚM.: URV.N01.02.00 COB 29/06 

Resolució de la rectora de reconeixement de la impossibilitat de prestació de contracte com a 

conseqüència de la Covid-19  

 

Antecedents 

Que en data 13 de juny de 2006 es va formalitzar el contracte de redacció del projecte, construcció i 

explotació d'un aparcament públic per a vehicles a terrenys de domini públic de la Universitat Rovira 

i Virgili. EXP. NÚM COB 29/06; 

Vist el Reial decret 463/2020, de 13 de març, del Govern de l’Estat, pel qual es declara l’estat d’alarma 

atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; 

Vista la resolució de la rectora de la URV de data 15 de març de 2020 en la que s’acorda  amb caràcter 

general, el tancament dels edificis i instal·lacions de la URV fins a nova instrucció i s’estableix que 

només s’hi podrà accedir prèvia autorització; 

Vist l’escrit presentat per la empresa  INTERPARKING HISPANIA S.A. amb CIF A60526928, de data 28 

d’abril de 2020 (ID Registre: Q9350003A-1-2020-003616-2), on sol·licita el reconeixement de la 

impossibilitat d’execució del contracte de concessió d’explotació, i el restabliment de l’equilibri 

econòmic; 

Vist l’informe de Vicegerent de la Universitat Rovira i Virgili, en que manifesta que amb l’entrada en 

vigor del decret d’estat d’alarma l’activitat de les empreses que donen servei a la URV ha quedat 

afectada i que en el cas de INTERPARKING HISPANIA, S.A existeix una impossibilitat material parcial 

de prestació de la concessió, que suposa una ruptura substancial de la economia del contracte, en 

els termes establerts a l’article 270, degut a les mesures adoptades pel Govern i la Universitat, que 

afecten directament a la concessió aquí tractada. 

 

Resolci 

Primer.- Reconèixer una impossibilitat parcial d’execució del contracte de concessió per a la 

explotació d'un aparcament públic per a vehicles a terrenys de domini públic de la Universitat Rovira 

i Virgili. EXP. NÚM COB 29/06, en els termes de l’article 34.4 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de 

març. 

  



 
 
 

 

Segon.- Aquesta impossibilitat resta supeditada a la situació de crisis actual, i per tant, la seva duració 

estarà condicionada a l’aixecament de les mesures adoptades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat 

de Catalunya. 

Tercer.- Reconèixer al contractista el dret al reequilibri econòmic que en tot cas quedarà supeditat a 

l’acreditació de forma fefaent de les despeses i la reducció dels ingressos en el període de suspensió. 

Quart.- Notificar aquesta resolució al contractista i publicar-la en el perfil del contractant. 
 

La rectora, 

Maria Josefa Figueras Salvat 

Tarragona, 4 de maig de 2020 

 

i Aquesta resolució no podrà ser objecte de recurs, atès que és merament declarativa d’una situació de fet 
 

                                                             


