
1 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Arrel de la  crisi produïda pel contagi de part de la  població  del virus denominat COVID-19, 

el Govern  Estatal  va procedir el passat divendres  a aprovar el Real Decreto-ley  7/2020, de 

12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto  

económico del COVID-19, i el dissabte a declarar l’estat d’alarma, mitjançant el  Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entre les mesures 

contemplades es limita la circulació de persones  a  determinades  circumstàncies 

concretes; no obstant això, des de les autoritats sanitàries com també des del Govern  de   

la Generalitat de Catalunya, sol·liciten a la població l’autoconfinament, de forma que la 

persones evitin els desplaçaments, llevat dels casos estrictament necessaris  i  per  as 

serveis essencials. 

 
Aquesta situació ha comportat una aturada de l’activitat, tant econòmica com societària, 

que afecta transversalment a totes les entitats: societats, siguin mercantils, cooperatives o 

a qualsevol altra forma jurídica. 

 
Amb l’interès de pal·liar els efectes d’aquesta aturada de l’activitat, que afectarà a tota la 

població en general i, especialment, a aquelles persones amb menys recursos, el Gobierno 

va aprovar ahir el Real Decreto-Ley 8/2020, que contempla, entre d’altres, les següents 

mesures: 
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1.1. FLEXIBILITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS D’EXPEDIENTS TEMPORALS DE REGULACIÓ 

D’OCUPACIÓ: Les entitats que comptin amb persones treballadores  per compte  

aliè que hagin vist que la seva activitat ha quedat afectada per la crisi sanitària del 

COVID-19 es podran acollir a un expedient de regulació d’ocupació temporal. Es 

diferencien dos supòsits: 

 
• CAS DE FORÇA MAJOR: 

 
• SUPÒSIT DE FET: En cas que l’activitat de l’entitat  hagi  estat 

cancel·lada o suspesa, tancament temporal de locals, restriccions de 

transport, persones o mercaderies, falta de subministraments que 

impedeixin greument el desenvolupament de l’activitat o bé en 

situacions de contagi o mesures d’aïllament. 

 
Entenem que es troben en aquesta situació centres educatius -de tots els  graus-

, i botigues dedicades a la restauració (bars i restaurants) i totes aquelles 

botigues que no tinguin autoritzada l’obertura. 

 
• PROCEDIMENT: L’establert a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors 

amb les següents especialitats: 
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• Comunicació al Departament de Treball juntament amb un 

informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a 

conseqüència del COVID-19. Aquesta comunicació  també  s’ha 

de fer arribar a les persones treballadores i traslladar l’informe i 

la documentació als representants dels treballadors, en cas que 

existeixin. 

• L’autoritat laboral resoldrà la sol·licitud en el termini de 5 dies. 

• L’informe de la Inspecció de treball passa a ser potestatiu. 

 
• PER CAUSES OBJECTIVES (econòmiques, tècniques, organitzatives o de 

producció): 

 
• SUPÒSIT DE FET: Que com a conseqüència dels efectes derivats de la  

crisi sanitària COVID-19, l’empresa decideixi la suspensió de contracte o 

reducció de jornada al concorre-hi causes objectives (econòmiques, 

tècniques, organitzatives o de producció). 

 
Entenem que es troben en aquesta situació totes aquelles entitats que hagin 

patit una cancel·lació considerable de comandes per part dels seus clients, 

derivada de la crisi sanitària del COVID-19. 

 
• PROCEDIMENT: L’establert a l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors 

amb les següents especialitats: 

 
• El període de consultes es redueix de 15 dies a 7 dies. 

• La representació de les persones treballadores  la  ostentaran 

els representats legals, o una comissió formada pels sindicats 

més representatius del sector; en cas  que  aquesta 

representació no es formi, la comissió estarà formada per tres 

treballadors de l’empresa. 

• L’informe de la Inspecció de Treball passa a ser potestatiu, a 

criteri del Departament de Treball. 

 
En el cas de les Cooperatives, podran adoptar mesures de suspensió total o 

parcial o reduccions de jornada de les seves persones sòcies de treball o 

sòcies treballadores, seguint allò estipulat a l’article 134 de la Llei 12/2015  

de Cooperatives, que requereix acord de l’Assemblea General. El 
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procediment administratiu que conclou amb la declaració de la  situació  

legal d’atur no es modifica, llevat dels terminis, que seran d’aplicació els 

indicats anteriorment. 

 
1.2. EXONERACIÓ DE LES QUOTES A ABONAR A LA TRESORERIA GENERAL DE LA 

SEGURETAT SOCIAL: Mentre es mantingui la situació de suspensió dels contractes, 

les entitats queden exonerades d’abonar les quotes a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social, dels conceptes d’aportació empresarial i d’aportació conjunta, 

sempre i quan l’entitat tingui menys de 50 treballadors. En cas que l’entitat tingui 

50 o més treballadors, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial. 

 
Evidentment, a aquesta exoneració també es poden acollir les societats 

cooperatives respecte les seves persones sòcies treballadores. 

 
IMPORTANT: Aquesta exoneració només resulta d’aplicació en el casos  de 

suspensió o reducció de jornada per causa de força major. 

 
1.3. PROTECCIÓ D’ATUR: En cas de suspensió o reducció de jornada derivada del COVID-

19 (tant si és per força major com si és per causes objectives) la persona 

treballadora/sòcia treballadora té dret al reconeixement de la  prestació d’atur, 

tot i que no tingui el període mínim de cotització. 

 
S’estableix la reposició de prestacions, és a dir, en una eventual futura prestació no 

es tindrà en compte la prestació consumida en aquesta suspensió. 

 
1.4. OBLIGACIÓ DE MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ:  Les  normes  estableixen 

l’obligació de les empreses de manteniment de l’ocupació durant els sis mesos 

següents a la represa de l’activitat. Si bé la norma no concreta què succeeix si 

aquesta obligació s’incompleix, entenem que la Tresoreria General de la Seguretat 

Social podria reclamar les quotes no abonades així  com si procedeix, la  reposició 

de les prestacions d’atur, sense perjudici de possibles infraccions a l’ordre social. 

 
1.5. ALTRES MESURES QUE CONTEMPLA EL REIAL DECRET: 

 

• OBLIGACIÓ DE L’EMPRESA A FACILITAR EL TREBALL A DISTÀNCIA, 

sempre i quan sigui tècnicament i raonablement possible, així com 

l’esforç d’adaptació sigui proporcional. 
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• DRET D’ADAPTACIÓ DE L’HORARI I LA  REDUCCIÓ DE LA  JORNADA: 

a totes aquelles persones treballadores per compte aliè  que 

acreditin deures de cura respecte a familiars fins a segon grau. Es 

presumeix que hi concorren aquests deures de cura quan el 

treballador tingui un familiar fins a segon grau afectat pel COVID-19, 

així com també totes aquelles persones que es trobin afectades pel 

tancament de centres educatius. 

 
La reducció de jornada pot arribar fins al 100% de la jornada ordinària i no 

requereix cap preavís. 

 
• PRESTACIÓ D’ATUR PER CESSAMENT D’ACTIVITAT: Amb caràcter 

excepcional, totes aquelles persones que estiguin adscrites al Règim 

Especial de Treballadors per Compte Propi podran sol·licitar la 

prestació per cessament de l’activitat, sempre i que hi concorrin els 

següents requisits: 

• Estar d’alta en el moment de la declaració de l’estat 

d’alarma. 

• Que la seva activitat sigui suspesa en virtut del Reial Decret 

463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, o que la seva 

facturació s’hagi reduït, en un 75%, respecte la mitjana de la 

facturació del semestre anterior. 

• Trobar-se al corrent del pagament de les quotes de la 

Seguretat Social. 

• No requereix període previ de cotització. 

 
QUANTIA: 70% de la seva base reguladora, calculada de conformitat amb 

l’article 339 de la LGSS. 

 
DURADA: Un mes, ampliable fins a l’últim dia del mes que duri l’estat 

d’alarma. 

 
APLICABLE TAMBÉ A LES PERSONES SÒCIES TREBALLADORES QUE ES 

TROBIN ADSCRITS AL RETA. 
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2.1. Totes les societats (mercantils i civils, cooperatives, fundacions i associacions) 

encara que no ho tinguin previst als seus Estatuts Socials, poden desenvolupar les 

reunions dels òrgans sobirans i dels òrgans d’administració i govern per 

videoconferència, encara que no estigui previst als seus estatuts i la reunió 

s’entendrà celebrada a la seu social de l’entitat o persona jurídica. 

 
2.2.  Igualment, els òrgans de govern de totes aquestes societats (consells 

d’administració, consells rectors, patronats, juntes directives o juntes rectores) 

poden adoptar acords per votació per escrit sense sessió, si ho decideix la 

presidència o si ho demanen almenys dos membres de l’òrgan. Aquesta regla 

també s’aplica a les comissions delegades de tot tipus que tingui l’entitat  i  la 

sessió s’entén igualment celebrada al domicili social. Se n’ha d’aixecar acta i fer 

constar que cap membre no s’ha oposat a la sessió per aquesta via. 

 
2.3. Queda suspès el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici per a 

formular comptes anuals de les societats que hi estan obligades. Aquest termini 

es tornarà a comptar a partir de l’acabament de l’estat d’alarma, moment en el 

qual començaran a comptar de nou els tres mesos. 

 
2.4. Si la  societat ja ha formulat els comptes, queda prorrogat per dos mesos a partir  

de que finalitzi l’estat d’alarma el termini per a auditar-los. 

 
2.5. També es modifica el termini per a aprovar els comptes anuals per la junta 

general o l’assemblea: el termini serà de tres mesos des de l’acabament del 

termini per a formular-los. 

 
2.6. Si les societats ja han convocat la junta o assemblea general ordinària per a 

celebrar-la durant l’estat d’alarma, poden canviar la data o la poden desconvocar 

amb una antelació mínima de 48 hores publicant-ho al web de la societat, o si no 

en té, al BOE. Si es desconvoca, la reunió s’ha de convocar dins el mes següent a la 

finalització de l’estat d’alarma. 

 
2.7. També hi ha normes específiques sobre la presència de notari a les reunions o les 

causes de dissolució de la societat. 

2. MESURES RELATIVES A LES SOCIETATS DE DRET PRIVAT 
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3.1. MESURES RELATIVES ALS TERMINIS JUDICIALS 

 
• Se suspenen els terminis processals, en tots els ordres jurisdiccionals. El còmput  

dels terminis es reprendrà en el moment que finalitzi l’estat d’alarma. 

 
Excepcions: 

- En l’ordre jurisdiccional penal no s’aplicarà la suspensió als procediments d’habeas 

corpus, serveis de guàrdia, les actuacions amb el detingut, a les  ordres  de 

protecció, a les actuacions urgents en matèria de vigilància penitenciària, ni a - 

d’instrucció, el jutge o tribunal pot acordar la pràctica d’actuacions urgents. 

- En l’ordre constitucional: Procediments per a la protecció dels drets fonamentals 

- En l’orde social: Procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets 

fonamentals i llibertats públiques 

- En l’ordre civil: L'autorització judicial per a l’ internament no voluntari per raó de 

trastorn psíquic i l'adopció de mesures o disposicions de protecció del menor. 

 
• En qualsevol cas, el jutge o tribunal podrà acordar la pràctica de les actuacions 

judicials que siguin necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i  

interessos legítims de les parts en el procés. 

 
3.2. MESURES RELATIVES ALS TERMINIS ADMINISTRATIUS 

 
 

• Se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats 

del sector públic. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment en què 

finalitzi l’estat d’alarma. 

 
• L’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures 

d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en 

els drets i interessos del l'interessat al procediment administratiu, sempre  i 

quan aquest manifesti la seva conformitat, o bé quan l'interessat manifesti la 

seva conformitat amb que no se suspengui el termini. Aquestes mesures no 

afectaran als procediments i resolucions referits a situacions estretament 

vinculades amb els fets justificatius de l'estat d'alarma. 

3. MESURES RELATIVES ALS TERMINIS JUDICIALS, ADMINISTRATIUS, FISCALS I 

TERMINIS CIVILS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT 
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3.3. MESURES RELATIVES A L’ÀMBIT TRIBUTARI 

 
3.3.1. AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS. 

• Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a 

totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de 

presentació de les quals i l’ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor 

del reial decret llei -17 de març- i fins al dia 30 de maig de 2020, tots dos 

inclosos. 

• Cal que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no 

superior a 6.010.121,04 € a l’exercici 2019. 

• Les condicions de l’ajornament establertes són: termini de sis mesos i sense 

que es meritin interessos de demora durant els tres primers mesos de 

l’ajornament. 

 
3.3.2. MESURES DE SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI 

• Es perllonga el període de pagament voluntari de les liquidacions  

practicades per l’Administració abans de l’estat d’alarma fins a 30 d'abril de 

2020 i, si s’han comunicat després del 17 de març, es perllonguen fins el 20 

de maig de 2020. 

• No es procedirà, respecte els procediments administratius de 

constrenyiment, a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns 

immobles des del 17 de març i fins el dia 30 d’abril de 2020. 

• El període comprès des del 17 de març de 2020 i fins al 30 d'abril de 2020 

no computarà a l'efecte de la durada màxima dels procediments d'aplicació 

dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària. Aquest període tampoc computarà a  efectes  

dels terminis ni de caducitat. 

• Únicament, als efectes del còmput dels terminis de prescripció previstos en 

l'article 66 de la Llei 58/2003, General Tributària, en el recurs de reposició i 

en els procediments econòmic administratius, s'entendran notificades les 

resolucions que els posin fi quan s'acrediti un intent de notificació de la 

resolució entre el 17 de març i el 30 d'abril de 2020. El termini per a 

interposar recursos o reclamacions econòmic administratives  enfront 

d'actes tributaris, així com per a recórrer en via administrativa les 

resolucions dictades en els procediments econòmic administratius, no 
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4. MESURES RELATIVES ALS TERMINIS CIVILS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT 

5. MESURES EN MATÈRIA DE DRET DEL CONSUM 

6. ALTRES MESURES 

 

 

s'iniciarà fins conclòs aquest període, o fins que s'hagi produït la notificació, 

si aquesta última s'hagués produït amb posterioritat a aquell moment. 

• També s’amplien, fins al 30 d'abril de 2020, els terminis per a atendre els 

requeriments i sol·licituds d'informació formulats per la  Direcció  General 

del Cadastre que es trobin en termini de contestació en data 17 de març de 

2020. 

 
Finalment, cal tenir present el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que 

modifica el Reial Decreto 463/2020, de 14 de març, tot afegint un apartat sisè a la  

disposició addicional tercera: “6. La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis 

administratius a què es fa referència en l'apartat 1 no serà aplicable als terminis tributaris, 

subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació 

de declaracions i autoliquidacions tributàries”. 

 

 

• Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran 

suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma. 

 

 

5.1. Interrupció del termini de devolució dels productes comprat presencialment i  on 

line. El termini començarà a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma. 

 
5.2. Els proveïdors de serveis de comunicacions electròniques no poden endegar 

campanyes comercials extraordinàries de contractació de serveis de comunicacions 

electròniques que requereixin la portabilitat de numeració. 

 

 

• Moratòria dels deutes hipotecaris que gravin la residència habitual si el deutor es 

troba afectat per las  mesures aplicades durant l’estat d’alarma (sempre a petició  

de l’interessat). 

• S’habiliten xecs menjador escolars especials per a les famílies. 

• S’habiliten partides pressupostàries per a crèdits a les empreses. 


