Notes informatives de l’FMC sobre els Reial Decrets Llei
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Actualizat a 3 d'abril de 2020

Normativa aprovada pel Govern de
l’Estat

NOTA INFORMATIVA D’URGÈNCIA en relació al RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (BOE núm. 73, de 18 de
març de 2020)
Aquest Reial decret llei de mesures urgents dóna resposta a les circumstàncies econòmiques
excepcionals assenyalades, sumant-se a les mesures adoptades a nivell comunitari i completant les
preses pel Govern en les últimes setmanes.
Segons la DF 9a del RDLL entra en vigor el mateix dia de la publicació en el BOE. I segons la DF 10aª
del RDLL, les mesures que preveu el present Reial decret llei mantenen la vigència durant el termini
d'un mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es
pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant un reial decret llei. No obstant això, aquelles
mesures que es preveu que tenen termini determinat de durada s'han de subjectar a aquest.
La norma s'estructura en 5 capítols, 43 articles, 9 disposicions addicionals, 3 disposicions
transitòries, 10 disposicions finals i 1 annex.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Capítol I: articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius
vulnerables
Capítol II: estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal
d'activitat per evitar acomiadaments
Capítol III: estableix diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat
econòmica
Capítol IV: estableix mesures de suport a la investigació sobre el COVID-19
Capítol V: estableix altres mesures de flexibilització
Es pròrroga de la vigència del DNI (DA 4a)
Als danys i perjudicis personals o patrimonials que pateixin les persones físiques o jurídiques
com a conseqüència de l'actual crisi sanitària (DA 5a)
Salvaguarda l'ocupació (DA 6a)
No aplicació suspensió terminis administratius del reial decret 463/2020 (DA 9a)
Limitació de l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació (DT 1a)
Les sol·licituds de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris (DT 2a)

A continuació procedim a analitzar els aspectes més importants des d’una perspectiva local:
● El capítol I articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius
vulnerables, que es veuen particularment afectats per les circumstàncies actuals i, per això,
mereixen una atenció destacada: Així, s'adopten mesures per garantir l'assistència a domicili de
les persones dependents, per ampliar la protecció en l'àmbit energètic i de subministrament
d'aigua, així com en la prestació dels serveis de telecomunicacions. També es reforça la protecció
dels treballadors autònoms i es disposa una moratòria en el pagament de les quotes
hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables:
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Es reforça en 300 milions d'euros el pressupost del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030
per finançar un Fons Social Extraordinari per fer front a les conseqüències socials del
COVID-19 mitjançant transferències a les autoritats competents de les comunitats
autònomes per finançar les prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials (art. 2).
Les corporacions locals disposen d'una quantitat d'igual quantia del superàvit de l'exercici
2019 per finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades
pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència que vénen recollides en
l'Acord de Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'autonomia i atenció a
la dependència, de 16 de gener de 2013, que recull el catàleg de referència de serveis
socials (art. 3).
S’amplia la cobertura de col·lectius vulnerables en l'àmbit del subministrament de serveis
públics essencials, en particular en l'àmbit de l'aigua, el gas natural i l'electricitat, i es
congelen els preus corresponents als gasos liquats de petroli (art.4):
El servei de subministrament domiciliari d'aigua potable per a consum humà és un servei
essencial que ha de quedar garantit, especialment, en les actuals circumstàncies. Amb
aquesta finalitat, s'impossibilita el tall de subministrament d'aigua per incompliment de
contracte als consumidors que tinguin la condició de vulnerables, entenent per tals els que
tenen aquesta condició d'acord amb la normativa en matèria de sector elèctric. Aquesta
mesura s'aplica igualment als consumidors de gas natural. Per evitar que els beneficiaris
del bo social elèctric deixin de percebre els descomptes i beneficis que preveu la normativa,
en el cas que esgotin el termini de vigència de dos anys que preveu la normativa vigent, es
prorrogarà automàticament el termini de vigència fins el 15 de setembre de 2020.
Es prioritzaran els sistemes d'organització del treball que permetin mantenir l'activitat per
altres d’alternatius, prioritàriament per mitjà de la feina a distància (art. 5): En aquest sentit
les empreses hauran de facilitar les mesures escaients per fer-ho possible “si això és tècnica
i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació necessari resulta proporcionat”. Aquestes
mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries
davant de la cessació temporal o reducció de l'activitat Amb l'objectiu de facilitar l'exercici
de la modalitat de treball a distància en aquells sectors, empreses o llocs de treball en què
no estigués prevista fins al moment, s'entén complerta l'obligació d'efectuar l'avaluació de
riscos, en els termes que preveu l'article 16 de la LPRL, amb caràcter excepcional, a través
d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona treballadora.
S'estableixen mesures per afavorir la conciliació laboral, mitjançant el dret dels treballadors
per compte aliè que acreditin deures de cura a persones dependents per les circumstàncies
excepcionals relacionades amb la prevenció de l'extensió delCOVID-19 (art. 6):
a) En aquest sentit es té dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o a la reducció
de la mateixa en els termes previstos en l’article, quan concorrin circumstàncies
excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió
comunitària del COVID-19.
Per això es defineix la situació que justifica l'absència, establint que es tracta d’un
dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors, que ha de ser justificat,
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raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en el
cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen a la mateixa
circumstància en la mateixa empresa. Els conflictes que puguin generar-se per
l'aplicació del present article seran resolts per la jurisdicció social a través del
procediment establert en l'article 139 de LRJS. L'exercici dels drets que preveu aquest
article es considera exercici de drets de conciliació a tots els efectes. Aquest dret és
una prerrogativa, i la seva concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant
en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable
i proporcionada. L’empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per
arribar a un acord.
Aquest dret d’adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de
treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball que amb la seva
alteració o ajust permeti que la persona treballadora pugui dispensar l'atenció i cura
objecte d'aquest article, i quedarà limitat al període excepcional de durada del
COVID-19.
b) Les persones treballadores tenen dret a una reducció especial de la jornada de treball
amb la reducció proporcional del seu salari quan concorrin les circumstàncies
excepcionals previstes pel RDL. Aquesta reducció especial es regeix pel que
estableixen els art. 37.6 i 37.7 de l’ET així com per la resta de normes que atribueixen
garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les persones que
accedeixen als drets establerts en aquests preceptes. La reducció s'ha de comunicar
a l'empresa amb 24 hores d'antelació, i podrà arribar al 100% de la jornada si resultés
necessari, sense que això impliqui canvi de naturalesa a efectes d'aplicació dels drets
i garanties que estableix ' l’ET. En cas de reduccions de jornada que arribin al 100% el
dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat
en atenció a la situació de l'empresa. En el supòsit que estableix l'article 37.6 segon
paràgraf no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no desenvolupi
activitat retribuïda. En el cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d'una
adaptació de la jornada o d'algun dels drets de conciliació previstos podrà renunciar
temporalment a ell o tindrà dret a que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre
que concorrin les circumstàncies excepcionals previstes en el RDL.
S’estableixen diverses mesures en l’àmbit dels deutes hipotecaris relacionats amb
l’habitatge habitual (art. 6 a 16).
Es crea una prestació extraordinària per cessament d'activitat en el cas dels autònoms, que
cobreix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària (art.
17).
S'estableixen certes mesures en matèria de telecomunicacions (arts. 18 a 20): mentre
estigui en vigor l'estat d'alarma, els operadors de telecomunicacions han de mantenir els
serveis de comunicacions electròniques disponibles i el públic contractats pels seus clients,
de manera que no podran suspendre'ls o interrompre'ls, encara que consti aquesta
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▪

possibilitat en els contractes de serveis subscrits entre operadors i consumidors. També
per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se físicament a centres d'atenció presencial
a clients dels operadors de telecomunicacions o que aquests hagin de realitzar
intervencions físiques en els domicilis dels clients, s'estableixen determinades limitacions
a la subscripció de serveis de comunicacions electròniques que requereixin de portabilitat
numèrica, de manera que, mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, se suspendran totes les
operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguin en curs, excepte en
casos excepcionals de força major.
S’estableix la interrupció del termini per la devolució de productes durant vigència de
l'estat d'alarma (art. 21): el termini de devolució de qualsevol producte que hagi estat
comprat bé presencial bé on-line s’interromp i es reprendrà en el moment en què perdi
vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma o
qualsevol de les seves pròrrogues.

El capítol II estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal
d'activitat per evitar acomiadaments:
1.

S’estableixen mesures excepcionals i temporals en relació als procediments de suspensió
de contractes i reducció de jornada per causa de força major (art. 23 a 26 i 28):
▪ S’estableix que les pèrdues d'activitat conseqüència del COVID-19 tindran la
consideració de força major a l'efecte de la suspensió dels contractes o la reducció
de la jornada i s’agilitza la tramitació dels procediments de regulació d'ocupació, tant
per força major, com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de
producció.
▪ Es reforça la cobertura als treballadors afectats per un ERTO fent possible que tinguin
accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període
de cotització necessari per tenir-hi accés i, addicionalment, que el període de la
suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant el qual estiguin percebent
la prestació no els computi a efectes de consumir els períodes màxims de percepció
legalment establerts.
▪ S’exonera a les empreses del pagament del 75% de l'aportació empresarial a la
Seguretat Social arribant aquesta exoneració al 100% de la quota quan es tracti
d'empreses de menys de 50 treballadors, sempre que aquestes es comprometin a
mantenir l'ocupació.

● El capítol III estableix diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat
econòmica.
1.

Es preveu l’aprovació d’una línia d’avals per compte de l’Estat per a empreses i autònoms
de fins a 100.000 milions d’euros, que cobreixi tant la renovació del préstec com un nou
finançament per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners
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electrònics i entitats de pagaments, per atendre les seves necessitats derivades, entre
d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat,
incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries, per facilitar
el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19. el Consell de
Ministres ha d'establir les condicions i requisits aplicables perquè la línia estigui operativa
de manera immediata- (art.29).
Es permet ampliar la capacitat d'endeutament net de l'Institut de Crèdit Oficial en la Llei de
Pressupostos de l'Estat en 10.000 milions d'euros, per facilitar immediatament liquiditat
addicional a les empreses, especialment a les pimes i als autònoms, a través de les Línies
d'ICO de finançament ja existents (art. 30-31).
S'agilitzen els tràmits duaners d'importació en el sector industrial (art. 32).
Per tal de facilitar el pagament dels deutes tributaris es flexibilitzen els terminis per al
pagament, tant en període voluntari com en període executiu, així com el pagament derivat
dels acords d'ajornament i fraccionament. També, per garantir l'adequada tramitació dels
procediments ordinaris iniciats en el si de la Direcció General de Cadastre i garantir l'atenció
als actes de tràmit ja dictats o que es dictin des l’entrada en vigor de la norma s'amplia amb
caràcter general el termini de contestació als requeriments formulats per aquest centre
directiu (art. 33).
S’estableixen mesures per evitar els efectes negatius sobre l'ocupació i la viabilitat
empresarial derivats de la SUSPENSIÓ DE CONTRACTES PÚBLICS, impedint la resolució de
contractes públics per part de totes les entitats que integren el sector públic. En aquest
sentit, es preveu un règim específic de suspensió dels mateixos (art. 34):
▪

Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva
l'execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19 o les
mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local,
quedaran automàticament suspesos des que es produís la situació, fet que impedeix
la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre. A aquests efectes,
s'entendrà que la prestació pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notificarà al contractista
la fi de la suspensió.
L'entitat adjudicadora ha d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament
soferts per aquest durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació
fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia. Els danys i perjudicis pels quals el
contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els següents:
a) Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista durant
el període de suspensió al personal que figurés adscrit amb data 14-03-2020.
b) Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatives al període de
suspensió del contracte.
c) Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària,
instal·lacions i equips, relatives al període de suspensió del contracte, adscrits
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directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que
aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant
la suspensió del contracte.
d) Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista
i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
Totes aquestes previsions només serà procedents quan l'òrgan de contractació, a
instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués apreciat la
impossibilitat d'execució del contracte. Transcorregut el termini indicat sense
notificar-se la resolució expressa al contractista aquesta s’haurà d'entendre
desestimatòria.
A les suspensions d’aquest article no els hi resulta d’aplicació allò previst a l'art.
208.2.a) de la LCSP. Ni tampoc el que disposa l'article 220 de Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
de Sector Públic.
En aquells contractes públics de serveis i de subministraments de prestació
successiva que no haguessin formalitzat un nou contracte que garanteixi la
continuïtat de la prestació -com a conseqüència de la paralització dels procediments
de contractació derivada del que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 de marçes podran aplicar el que preveu l'últim paràgraf de l’art. 29.4 LCSP amb
independència de la data de publicació de la licitació del nou expedient.
La suspensió dels contractes del sector públic d'acord amb el règim previst en aquest
article en cap cas suposarà la seva resolució.
Aquest règim no és aplicable en cap cas als següents contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra
índole, l'objecte del qual estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel
COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes
informàtics.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per a garantir la mobilitat i
la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats
oficials i no obtinguin ingressos dels pressupostos generals de l'Estat.
▪

La resta de contractes públics de serveis i de subministraments, sempre que aquests
no haguessin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada
pel COVID-19, quan el contractista incorri en demora en el compliment dels terminis
previstos en el contracte i ofereixi el compliment dels seus compromisos si se li
amplia el termini inicial o la pròrroga en curs: l'òrgan de contractació la concedirà,
donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut llevat que el
contractista demanés un altre menor. L'òrgan de contractació concedirà al
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contractista l'ampliació del termini previ informe del director d'obra del contracte.
En aquests casos no és procedent imposar les penalitats al contractista ni la resolució
del contracte. Addicionalment els contractistes tindran dret a l'abonament de les
despeses salarials addicionals en què efectivament hagués incorregut com a
conseqüència del temps perdut fins a un límit màxim del 10% del preu inicial del
contracte. Només es procedirà a l'abonament prèvia sol·licitud i acreditació fefaent
de la realitat, efectivitat i quantia pel contractista d'aquestes despeses.
Aquest règim no és aplicable en cap cas als següents contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra
índole, l'objecte del qual estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel
COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes
informàtics.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat i la
seguretat de les infraestructures i serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats
oficials i no obtinguin ingressos dels pressupostos generals de l'Estat.
▪

En els contractes públics d'obres, sempre que aquests no haguessin perdut la seva
finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19, quan aquesta
situació generi la impossibilitat de continuar la seva, el contractista podrà sol·licitar
la suspensió des de quan es produeix la situació de fet i fins que aquesta prestació es
pugui reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació es pot reprendre
quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan
de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió. L'aplicació del que
disposa aquest apartat només serà procedent quan l'òrgan de contractació, a
instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués apreciat la
impossibilitat d'execució del contracte. Amb aquesta finalitat el contractista haurà
de dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan de contractació. Transcorregut el termini indicat
sense notificar-se la resolució expressa al contractista, aquesta haurà d'entendre’s
desestimatòria.
A les suspensions d’aquest article no els hi resulta d’aplicació el que està previst a
l'art. 208.2.a) i 230 de la LCSP; ni tampoc el que disposa l'article 220, ni l'article 231
de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes de Sector Públic.
El que disposa aquest apartat és aplicable a aquells contractes en què, d'acord amb
el «programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra» estigués prevista la
finalització del seu termini d'execució entre el 14 de març, i durant el període que
duri el mateix no pugui tenir lloc el lliurament de l'obra. En aquests casos, el
contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de lliurament final sempre
que ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si se li amplia el termini
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inicial. Acordada la suspensió o ampliació del termini, només seran indemnitzables
els següents conceptes:
1) Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit
a l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió. Les despeses
salarials a abonar seran el salari base referit en l'article 47.2.a del conveni
col·lectiu del sector de la construcció, el complement per discapacitat de l'article
47.2.b de l'esmentat conveni, i les gratificacions extraordinàries de l'article
47.2.b, i la retribució de vacances, o els seus conceptes equivalents respectius
pactats en altres convenis col·lectius del sector de la construcció. Les despeses
hauran de correspondre al personal indicat que estigués adscrit a l'execució
abans del 14-02-2020 i que continuarà adscrit quan es reprengui.
2) Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
3) Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions
i equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser
emprats per altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu
import sigui inferior al cost de la resolució de tals contractes de lloguer o
manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.
4) Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
El reconeixement del dret a les indemnitzacions i al rescabalament de danys i
perjudicis que es contempla en aquest article únicament tindrà lloc quan el
contractista adjudicatari principal acrediti fefaentment que es compleixen les
següents condicions:
i. Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors
que ha contractat per a l'execució del contracte estiguessin al corrent de les seves
obligacions laborals i socials, a data 14 -03-2020.
ii. Que el contractista principal estigui al corrent en el compliment de les seves
obligacions de pagament als seus subcontractistes i subministradors en els
termes que preveuen els articles 216 i 217 LCSP a data 14-03-2020.
▪

En els contractes públics de concessió d'obres i de concessió de serveis: la
situació de fet creada pel COVID-19 donaran dret al concessionari al restabliment
de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons procedeixi en cada cas,
l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15% o mitjançant la
modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte. El
reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua d'ingressos i
l'increment dels costos suportats, entre els quals es consideraran les possibles
despeses addicionals salarials que efectivament haguessin abonat, respecte als
previstos en l'execució ordinària del contracte de concessió d’obres o de serveis
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durant en el període de durada de la situació de fet creada pel COVID-19. Només
es procedirà a aquesta compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la
realitat, efectivitat i import pel contractista d'aquestes despeses. L'aplicació del
que disposa aquest apartat només serà procedent quan l'òrgan de contractació,
a instància del contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució del
contracte com a conseqüència de la situació.
▪

El que disposa aquest article també és aplicable als contractes sobre
procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports
i els serveis postals, assegurances privades; plans i fons de pensions; àmbit
tributari i litigis fiscals.

● El capítol IV estableix mesures de suport a la investigació sobre el COVID-19. (art. 37 a 39)
● El capítol V estableix altres mesures de flexibilització:
1.

2.

Així s’estableix un règim particular per a la subscripció de convenis de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic relacionats en l'àmbit de la gestió de
l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 (art. 39): no són aplicables les
disposicions contingudes en els apartats 1 i 2 en les lletres a), b) i c) de l’art. 50 de la LRJSP
en la tramitació administrativa i subscripció dels convenis en l'àmbit de la gestió de
l'emergència sanitària causada per coronavirus COVID-19. Aquest convenis també queden
exclosos del que estableix l’art. 48,8 de la LRJSP, perfeccionant i resultant eficaços per la
prestació del consentiment de les parts, sense perjudici de la seva posterior inscripció en
el Registre Electrònic estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal
i la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».
També s'estableix una sèrie de mesures extraordinàries aplicables al funcionament dels
òrgans de govern de les persones jurídiques de dret privat (art. 40):
a) Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma, les sessions
dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les
fundacions podran celebrar-se per videoconferència que asseguri l'autenticitat i la
connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en
remot. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres
comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió s'entendrà
celebrada al domicili de la persona jurídica.
b) Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d'alarma, els acords
dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les
fundacions podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que
ho decideixi el president i s'han d'adoptar així quan ho sol·licitin, al menys, dos dels
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

membres de l'òrgan. La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les
altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió
s'entendrà celebrada al domicili social. És aplicable a tots aquests acords el que
estableix l'article 100 de Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de Registre Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils.
El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l'exercici social perquè
l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica obligada formuli els
comptes anuals, ordinàris o abreujats, individuals o consolidats, i, si fos legalment
exigible, l'informe de gestió, i per formular els altres documents que siguin legalment
obligatoris per la legislació de societats queda suspès fins que finalitzi l'estat
d'alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data.
En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica obligada ja ha formulat els comptes de l'exercici
anterior, el termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, si la auditoria
fos obligatòria, s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat
d'alarma.
La junta general ordinària per aprovar els comptes de l'exercici anterior es reunirà
necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini
per formular els comptes anuals.
Si la convocatòria de la Junta General s'hagués publicat abans de la declaració de
l'estat d'alarma però el dia de celebració és posterior a aquesta declaració, l'òrgan
d'administració podrà modificar el lloc i l'hora previstos per a la celebració de la junta
o revocar l'acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb una antelació
mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web de la societat i, si la societat no
tingués pàgina web, en el «Butlletí oficial de l'Estat». En cas de revocació de l'acord
de convocatòria, l'òrgan d'administració haurà de procedir a una nova convocatòria
dins del mes següent a la data en què hagi finalitzat l'estat d'alarma.
El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una junta general de socis i
aixequi acta de la reunió podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps
real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial.
Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis
no podran exercir el dret de separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les
pròrrogues de la mateixa que, si escau, s'acordin.
El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant la
vigència de l'estat d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar
des que finalitzi l'estat d'alarma.
En el cas que, durant la vigència de l'estat d'alarma, transcorregués el termini de
durada de la societat fixat en els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple
dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi aquest estat .
En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i durant la vigència d'aquest
estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal
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per a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta general de socis a fi que
adopti l'acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar
la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma.
l) Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de
l'estat d'alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en
aquest període.
3. Igualment s'estableixen una sèrie de mesures extraordinàries aplicables al funcionament
dels òrgans de govern de les societats anònimes cotitzades (art. 41)
4. Se suspèn el termini de caducitat del registre durant la vigència de la declaració l'estat
d'alarma (art. 42): es suspèn el termini de caducitat dels assentaments registrals fins que
pugui proveir-se el necessari per a la inscripció, pròrroga o cancel·lació corresponent.
5. S'interromp el termini fixat en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal perquè el deutor
que es trobi en estat d'insolvència no tingui el deure de sol·licitar la declaració de concurs
(art. 43)
Es pròrroga de la vigència del DNI (DA 4a): la validesa del DNI de les persones majors d'edat titulars
d'un document que caduqui des de la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma queda prorrogada
per un any, fins al 13-03-2021. La pròrroga de la validesa del DNI permetrà que puguin renovar-se,
d'acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats al mateix per igual
període.
Als danys i perjudicis personals o patrimonials que pateixin les persones físiques o jurídiques com
a conseqüència de l'actual crisi sanitària (DA 5a): no els és aplicable el que disposa el Reial Decret
307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats
derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per
a la seva concessió.
Salvaguarda l'ocupació (DA 6a): les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu el
present Reial decret llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació
durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat
No aplicació de la suspensió dels terminis administratius del RD 463/2020 (DA 9a): als terminis
que preveu el RDLL no els hi serà d'aplicació la suspensió de terminis administratius que preveu la
DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.
Limitació per l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació (DT 1a): Als expedients de
suspensió de l’ocupació o de reducció de jornada iniciats o comunicats abans de l'entrada en vigor
del RDL no els hi seran d’aplicació les especialitats que es preveu als arts. 22.2 i 3, i 23 del RDLL.
Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació regulades en els
arts. 24, 25, 26 i 27 són aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i
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reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor d'aquest
reial decret llei, sempre que derivin directament del COVID-19.
Les sol·licituds de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris (DT 2a): Les sol·licituds de
moratòria es podran presentar des del dia següent a l'entrada en vigor del RDLL .

Barcelona, 18 de març de 2020.
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Nota explicativa de l’art. 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm.
73, de 18 de març de 2020)
El Gobierno de Espanya ha aprovat a través del RDLL 8/2020 la flexibilització de la regla
de despesa perquè els ajuntaments puguin invertir fins a 300 milions d'euros del seu
superàvit en partides d'atenció social a col·lectius afectats per l'expansió de la Covid-19,
com havia reclamat la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
En aquest mateix sentit la nota de premsa de RDL 8/2020 publicada el dia 17-03-2020
pel Ministerio de Hacienda, explicativa de les mesures adoptades per la COVID-19, diu
que: “ Además, la norma aprobada hoy contempla que los ayuntamientos puedan
destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el
área de servicios sociales y promoción social. Esta medida permite adelantar el uso del
superávit para dichas actuaciones y amplía el ámbito de las inversiones financieramente
sostenibles”. Del que cal deduir que la norma s’aplica sense distinció a qualsevol
ajuntament que hagi tingut superàvit.
Aquest pla, en general, comptarà amb una inversió de 600 milions d'euros, tal com va
informar el president Pedro Sánchez, a la roda de premsa posterior al Consell de
Ministres. Amb l'adopció d'aquesta mesura que afecta la despesa municipal, s'espera
que d'aquests 600 milions, la meitat procedeixin del superàvit que inverteixin els
ajuntaments, en qüestions que tinguin a veure amb atenció a la dependència, serveis
socials i tot tipus de problemes de índole social associats a la pandèmia.
Precisament per ajudar a pal·liar aquesta situació, la FEMP va reclamar aquest dilluns al
Gobierno que permetés a les entitats locals gastar el superàvit que tenien, en mesures
que fessin front a la situació, mitjançant la flexibilització de la regla de despesa, una de
les limitacions de la Llei d'estabilitat per controlar el dèficit de les administracions
públiques i que fa temps que els ajuntaments demanen que es relaxi.
En definitiva, el RDLL estableix, que les corporacions locals disposen d'una quantitat
d'igual quantia del superàvit de l'exercici 2019 (el que fa que la xifra dels 300 milions
anunciada sigui aproximada) per finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions
de serveis gestionades pels serveis socials d'atenció primària i atenció a la dependència
que vénen recollides en l'Acord de Consell Territorial de serveis socials i del Sistema per
a l'Autonomia i atenció a la Dependència, de 16 de gener de 2013, que recull el Catàleg
de Referència de Serveis Socials (BOE núm. 117/2013 de 16 de maig). Veure també la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les
persones en situació de dependència (B.O.E. núm. 299/2006 de 15 de desembre).
Concretament, el que estableix l’art. 3 del RDL és el següent:
“1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se
podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23,
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«Servicios Sociales y promoción social», recogida en el anexo I de la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre1, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de
gasto, se considerarán, con carácter excepcional y a los ¿? exclusivos efectos de este
artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real
Decreto-ley.
Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo
del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
2. En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir
gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos
generales destinadas a financiar los gastos citados en el apartado anterior y se asignen
a municipios que:
a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril,
b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, aprueben, en su caso, un plan económico-financiero de acuerdo
con dicha norma.
Para esta finalidad las Entidades locales, en conjunto, podrán destinar de su superávit
una cantidad equivalente al crédito establecido en el artículo anterior, lo que será objeto
de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.”
Segons l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, dins la política de “Serveis socials i promoció
social” (Política de despesa 23) cal imputar:
La despesa per desenvolupar l'assistència social primària:
 la promoció de la igualtat de gènere,
 la promoció i reinserció social de marginats,
 la gestió dels serveis socials;
 la prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències
de gent gran i altres de naturalesa anàloga;
 l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social.
També s'inclouran:
 les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució
d'aquests fins.
1.- https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-19916

2



les despeses corresponents a l'Administració general, que correspondran a les
activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió
administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres
directius que integren la política de despesa.

I ara el RDL 8/2020 inclou amb caràcter excepcional la despesa relacionada amb:
a) Reforç dels serveis de proximitat de caràcter domiciliari per garantir les cures, el
suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, especialment els dirigits a
persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència, compensant així el
tancament de menjadors, centres de dia, centres ocupacionals i altres serveis similars,
considerant el major risc que assumeixen aquestes persones en cas de contagi. Aquests
serveis comprenen l'ajuda a domicili en totes les seves modalitats i qualsevol altre
d'anàloga naturalesa que es presti al domicili de la persona usuària.
b) Increment i reforça del funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària
de manera que incrementin el ritme de contactes de verificació i la vigilància de la
població beneficiària d'aquest servei.
c) Trasllat a l'àmbit domiciliari, quan sigui considerat necessari, els serveis de
rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i altres similars, considerant la
suspensió d'atenció diürna en centres.
d) Reforç dels dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el personal i mitjans
materials adequats, assegurant que tant elles com els que les atenen estiguin
degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps d'estada com en
intensitat, dels mateixos .
e) Reforç de les plantilles de centres de Serveis Socials i centres residencials en cas que
sigui necessari realitzar substitucions per prevenció, per contagi o per prestació de nous
serveis o sobrecàrrega de la plantilla.
f) L’adquisició de mitjans de prevenció (EPI).
g) L’ampliació de la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a
les famílies, per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin
aquestes d'urgència o d'inserció.
h) El reforç, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a persones
cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies (especialment
monomarentals i monoparentals) que compten amb baixos ingressos i necessitin
acudir al seu centre de treball o sortir del seu domicili per raons justificades i / o
urgents.
i) Altres mesures que les comunitats autònomes, en col·laboració amb els Serveis
Socials de les entitats locals, considerin imprescindibles i urgents per atendre.
En conclusió:
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L’article 3 del RDL 8/2020 es configura com una possibilitat de destinar
determinades despeses vinculades a la política de serveis socials i la protecció
social quan l’entitat local hagi tingut un superàvit l’any 2019.
Les despeses que es poden cobrir són les contemplades per l’Ordre
EHA/3565/2008, dins la política de “Serveis socials i promoció social” (Política de
despesa 23) i també les que contempla el RDL en l’art. 1.2 el RDL 8/2020.
En tots els casos, caldrà estar ales regles especials per a la destinació del
superàvit pressupostari de la DA 6a de la LOEPSF .
I també serà d'aplicació el règim d’autorització previst a l'últim paràgraf de
l'apartat 1 de la DA 16a de la LRHL.

Barcelona, 18 de març de 2020.
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NOTA INFORMATIVA en relació al REIAL DECRET LLEI 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures
complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 (BOE núm. 86, 28-032020)
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, va aprovar un conjunt de mesures destinades a pal·liar la crisi sanitària,
econòmica i social generada per la pandèmia del COVID-19. Entre les previstes figurava la flexibilització dels
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), tant per causa de força major, com en el supòsit dels
derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, per tal d'intentar pal·liar els efectes
que la crisi sanitària produeix en el mercat laboral. Tanmateix l’estancament que ha registrant el mercat
laboral i el volum d’ERTO presentats, des de la declaració de l'estat d'alarma, evidencien la necessitat
d'arbitrar noves mesures i instruments que contribueixin a pal·liar els efectes de la crisi sanitària sobre les
persones treballadores.
El RDLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE (28-03-2020), mantenint la seva vigència
durant l'estat d'alarma decretat pel RD 463/2020 i les seves possibles pròrrogues.
El reial decret-llei s'estructura en cinc articles, quatre disposicions addicionals i tres disposicions finals.
1) PROHIBICIÓ D’ERTOS ALS SERVEIS ESENCIALS (art. 1): El Reial decret llei busca establir instruments
tendents a garantir l'aplicació efectiva dels serveis que resulten essencials en les circumstàncies actuals
a l'objecte de donar una resposta adequada a les necessitats d'atenció sanitària i social, que concorren.
Així, aquest Reial decret llei, preveu que, durant la vigència d'aquest estat d'alarma i les seves possibles
pròrrogues, els centres, serveis i establiments sanitaris, com hospitals o ambulatoris, i els centres socials
de gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat, com residències i centres de dia, ja siguin
de titularitat pública o privada, o qualsevol que sigui el seu règim de gestió, que determinin el Ministeri
de Sanitat o el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, com a serveis essencials, no puguin tramitar
ERTO.
2) TRAMITACIÓ ERTOS (art. 2): El RDLL complementa i detalla algunes de les mesures previstes, pel que fa
a la tramitació dels ERTO, previstes en el RDLL 8/2020, de 17 de març, concretant el procediment de
reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, per a totes les persones afectades per
procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en les causes previstes en els
articles 22 i 23 de l'esmentat reial decret llei, així com a integrar una altra sèrie de mesures, en l'àmbit
laboral, destinades a pal·liar els efectes de la crisi del COVID-19, sobre les persones treballadores.
3) SOCIETATS COOPERATIVES (art. 4): També es preveu per les societats cooperatives que, quan per falta
de mitjans adequats o suficients, l'Assemblea General de les mateixes no pugui ser convocada per o
celebrada a través de mitjans virtuals, el Consell Rector pugui assumir la competència per aprovar la
suspensió total o parcial de la prestació de treball de les sòcies i socis i pugui emetre la corresponent
certificació per la tramitació, en els termes que preveuen els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020,
de 17 de març.
4) CONTRACTACIÓ TEMPORAL (art. 5): el RDLL també preveu mecanismes per pal·liar els efectes d'aquesta
crisi sanitària en la contractació temporal, i s'estableix la interrupció del còmput de la durada dels
contractes que, davant aquesta circumstància, no poden assolir l'objecte per al qual van ser subscrits.
D'aquesta manera, s'aconsegueix garantir que els contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu
i d'interinitat, puguin assolir la seva durada màxima efectiva, desplegant plens efectes, quant a prestació
de serveis, la formació que comporten i l'aportació a la activitat empresarial, durant el temps total o
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inicialment previst, de manera que la situació d'emergència generada per la crisi sanitària del COVID-19
no privi a l'empresa de la seva capacitat real per organitzar els seus recursos.
5) PRESTACIÓ D’ATUR (art. 3): S’ofereix una solució conjunta a les diferents eventualitats que, a nivell de
tramitació, s'estan suscitant tant per a l'entitat gestora de les prestacions d'atur, com per a les autoritats
laborals, amb motiu de l'increment dels expedients de regulació temporal d'ocupació sol·licitats i
comunicats per les empreses. Concretament, s’aclareix el límit temporal de les resolucions tàcites
recaigudes en els expedients de regulació temporal d'ocupació sol·licitats per força major, en els quals el
silenci, que és positiu d'acord amb el que preveu l’art. 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, no pot suposar una durada màxima
diferent que l'aplicable a les resolucions expresses, que se circumscriuen a la vigència de l'estat d'alarma,
d'acord amb el que preveu el RD 463/2020, de 14 de març, així com de les seves possibles pròrrogues. I
es preveu que les sol·licituds presentades per l'empresa amb continguts falsos o incorreccions en les
dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents, essent sancionable, igualment, la conducta
de l'empresa consistent en sol·licitar mesures, en relació a l'ocupació que no resultessin necessàries o no
tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina, sempre que donin lloc a la generació o
percepció de prestacions indegudes. També s'estableix el deure de col·laboració de l'entitat gestora de
les prestacions per desocupació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, havent de notificar, a
aquest efecte a aquesta última, els supòsits en què apreciï indicis de frau per a l'obtenció de les
prestacions per desocupació.
6) ESPECIALITATS ERTOS (DF 1a): Modificació de el RDLL 8/2020, de 17 de març, per tal de determinar que
les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació previstes en els
articles 24 i 25 del mateix, seran d'aplicació als afectats pels procediments de suspensió de contractes i
reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor del reial
decret llei i sempre que derivin directament del COVID-19.
7) CONTRACTACÓ PÚBLICA (DF 2a): Modificació de l’art.16 del RDLL 7/2020, de 12 de març, relatiu a la
contractació, a l'objecte d'ampliar la tramitació d'emergència per a la contractació de tot tipus de béns
o serveis que precisi l'Administració General de l'Estat per a l'execució de qualssevol mesures per fer
front a l'COVID-19, previst en el mateix, a tot el sector públic. Així mateix, es preveu la possibilitat que el
lliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures per a la
protecció de la salut de les persones davant del COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés
necessari. I, també s'exclouen de la facturació electrònica les factures emeses per proveïdors no
nacionals radicats a l'exterior que corresponguin a expedients de contractació.
A continuació detallem els continguts que poden ser de més utilitat pels ens locals:
MANTENIMENT D'ACTIVITAT DE CENTRES SANITARIS I CENTRES D'ATENCIÓ A PERSONES GRANS (art. 1)




Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, s'entendran com a serveis
essencials per a la consecució dels fins descrits en el mateix, sigui quina sigui la titularitat, pública o
privada o el règim de gestió, els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el Ministeri
de Sanitat, així com els centres socials de gent gran, persones dependents o persones amb
discapacitat, en els termes especificats pel Ministeri de Drets socials i Agenda 2030.
Aquests establiments hauran de mantenir la seva activitat, i únicament procedir a reduir o suspendre
la mateixa parcialment en els termes en què així ho permetin les autoritats competents.
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L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents relatives a l’execució del
que preveu aquest article serà sancionat d'acord amb les lleis, en els termes que estableix l'article 10
de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc.

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA PROTECCIÓ DE L'OCUPACIÓ (art. 2)






La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s'emparen
les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 de Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, no es podran entendre com a justificatives de l'extinció de el
contracte de treball ni de l'acomiadament.
Aquesta mesura és diferent de la prevista a la «clàusula de salvaguarda l'ocupació» de la DA6a del
RDLL 8/2020 que «condiciona» les mesures extraordinàries que es preveuen al RDLL 8/2020 “al
compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de
represa de l'activitat”. Per tant, les causes descrites en els art. 22 i 23 RDLL 8/2020 només es poden
al·legar mentre es mantingui la situació d'alarma i, en canvi, la DA6a s’activaria quan finalitzés l’estat
d’alarma.
Aquest article també afecta a la possibilitat de resoldre els contractes que ja estiguin suspesos en
virtut d'un ERTO per força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció
derivats de l'estat d'alarma.

MESURES EXTRAORDINÀRIES PER AGILITZAR LA TRAMITACIÓ I ABONAMENT DE PRESTACIONS PER
DESOCUPACIÓ, EN DESENVOLUPAMENT DE L’ART. 25 DE RDL 8/2020, DE 17 DE MARÇ (art. 3 i DA2a a 4a)
-

-

-

Inici del reconeixement: s'estableix que el reconeixement de la prestació contributiva «s'iniciarà
mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l'empresa davant l'entitat gestora de les prestacions
per desocupació, actuant en representació d'aquelles».
Obligació d'informació: aquesta sol·licitud ha d'anar acompanyada amb l'aportació d'un conjunt
d'informacions, segmentada per cada centre de treball afectat.
a) Nom o raó social de l'empresa, domicili, número d'identificació fiscal i codi de compte de cotització
a la Seguretat Social en què figuren adscrits els treballadors. Les suspensions o reduccions de jornada
que se se sol·licitin.
b) Nom i cognoms, número d'identificació fiscal, telèfon i adreça de correu electrònic de representant
legal de l'empresa.
c) Nombre d'expedient assignat per l'autoritat laboral.
d) Especificació de les mesures a adoptar, així com de la data d'inici en que cadascuna de les persones
treballadores va quedar afectada per les mateixes.
e) En el supòsit de reducció de la jornada, determinació del percentatge de disminució temporal,
computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual.
f) Als efectes d'acreditar la representació de les persones treballadores, una declaració responsable
en la qual hi haurà de constar que s'ha obtingut l'autorització d'aquelles per a la seva presentació.
g) La informació complementària que, si s'escau, es determini per resolució de la Direcció General
del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
D'altra banda, s’insta a l'empresa a comunicar qualsevol variació en les dades inicialment contingudes
en la comunicació, i en tot cas quan es refereixin a la finalització de l'aplicació de la mesura.
Termini de comunicació: aquesta comunicació (remesa a través de mitjans electrònics i en la forma que
es determini pel SEPE) s'ha de remetre en el termini de 5 dies, a comptar segons les següents situacions:
 des de la sol·licitud de l'ERTO en els casos de força major ex art. 22 RD Llei 8/2020; o
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-

-

des de la data en què l'empresa notifiqui a l'autoritat laboral competent la seva decisió en el cas
de ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en aplicació de l’art.
23 RD Llei 8/2020; o
 per a les sol·licituds anteriors a l'entrada en vigor del RDLL 9/2020 (s'ha d'entendre de qualsevol
ERTO), a partir de la mateixa data.
Incompliment de la comunicació: la no transmissió d'aquesta comunicació és considerada conducta
constitutiva de la infracció greu prevista a l'art. 22.13 LLISOS.
Data d'efectes de la situació d'atur (DA 3a RDLL 9/2020) concreta la data d'efectes de la situació d'atur,
distingint entre ERTO per força major (la data de el fet causant) i per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció (data coincident o posterior a la de la comunicació de l'empresa a
l'autoritat laboral la decisió adoptada). La causa i data d'efectes de la situació legal de desocupació han
de figurar, en tot cas, en el certificat d'empresa, que es considerarà document vàlid per a la seva
acreditació.
Sancions: la DA 2a RDLL 9/2020 adverteix de la imposició de les sancions corresponents de la LLISOS en
el cas que la sol·licitud empresarial contingui “falsedats o incorreccions en les dades facilitades” i, en
particular “quan donin lloc a prestacions que no haguessin d’haver-se produït”. En aquest sentit, el
reconeixement indegut de prestacions a la persona treballadora per causa no imputable a aquesta:
“Donarà lloc a la revisió d'ofici de l'acte de reconeixement d'aquestes prestacions. En aquests supòsits, i
sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l'empresa haurà
d'ingressar a l'entitat gestora les quantitats percebudes per la persona treballadora, deduint/deduïts dels
salaris deixats de percebre que haguessin correspost, amb el límit de la suma de tals salaris”. Disposició
que s'ha de complementar amb el contingut de la DA 4a RDLL 9/2020 que estableix que: “En els supòsits
en què l'entitat gestora aprecia indicis de frau per a l'obtenció de les prestacions per desocupació, ho ha
de comunicar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social als efectes oportuns”.

SOCIETATS COOPERATIVES (art. 4)
-

En aplicació del previst als arts. 22 i 23 de RDLL 8/2020, de 17 de març respecte els ERTO per força major
o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, adoptats en les societats
cooperatives, el Consell Rector podrà assumir la competència per adoptar aquestes mesures en el cas
que «per falta de mitjans adequats o suficients l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui
ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals” i emetrà la corresponent certificació
per a la seva tramitació, en els termes que preveuen els articles 22 i 23 de RDLL l8/2020.

CONTRACTES TEMPORALS (art. 5)
La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes
en els articles 22 i 23 de RDLL 8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada
d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents a el període suspès, en cadascuna
d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes.
En tot cas, cal tenir present que aquest article no afecta a aquelles empreses que no hagi procedit a un ERTO
ex arts. 22 i 23 RD Llei 8/2020, que podran procedir a l'extinció dels contractes temporals de forma ordinària
en els casos que permet l’art. 15 de l’ET.
LIMITACIÓ DE LA DURADA DELS ERTO BASADA EN LES CAUSES QUE PREVEU L’ART. 22 DE RDLL 8/2020 (DA
1a)
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-

-

La durada dels ERTO autoritzats a l'empara de les causes previstes en l’art. 22 del RDLL 8/2020, no es pot
estendre més enllà de el període en què es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19
d'acord amb el que preveu l’art. 28 del RDLL 8/2020, entenent-se, per tant, que la durada màxima serà
la de l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.
Aquesta limitació és aplicable tant en aquells expedients respecte dels quals recaigui resolució expressa
com als que siguin resolts per silenci administratiu, amb independència del contingut de la sol·licitud
empresarial concreta.

RÈGIM SANCIONADOR I REINTEGRAMENT DE PRESTACIONS INDEGUDES (DA 2a)
-

Aquesta DA 2a el RDLL determina que cal imposar les ”sancions corresponents” previstes a la LISOS si,
mitjançant sol·licituds que contenen falsedats o incorreccions, s'ha procedit a la indeguda percepció de
prestacions d'atur; i, a més, les estén als supòsits en els quals les mesures sol·licitades no resultessin
necessàries o no tinguessin connexió suficient amb la causa que les origina sempre que donin lloc a la
generació o percepció de prestacions indegudes.

LIMITACIONS ERTOS: MODIFICACIÓ DE LA DT 1a DEL RDLL 8/2020, DE 17 DE MARÇ (DF 1a)
-

Es modifica l'apartat segon de la DT 1a, que queda redactat en els següents termes:
DT 1a. Limitació de l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació.
RDLL 8/2020

RDLL 9/2020

Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i
protecció per desocupació regulades en els articles 24, 25, 26
i 27 són aplicables als afectats pels procediments de suspensió
de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o
iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial
decret llei, sempre que derivin directament del COVID-19 ".

Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i
protecció per desocupació previstes en els articles 24 i 25 són
aplicables als afectats pels procediments de suspensió de
contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o
iniciats, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial
decret llei, sempre que derivin directament del COVID-19. »

CONTRACTACIÓ: MODIFICACIÓ DE L’ART. 16 DE RDLL 7/2020, DE 12 DE MARÇ (DF 2a)
Art. 16. Contractació.
RDLL 7/2020, de 12 de març,

RDLL 9/2020

1. L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per
part dels òrgans de l'Administració General de l'Estat per fer
front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per
la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

1. L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per
part de les entitats del sector públic per fer front al COVID-19
justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, sent
d'aplicació l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de
febrer de 2014.

2. D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a
tots els contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració
General de l'Estat o els seus organismes públics i entitats de dret
públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de
les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres

2. D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a
tots els contractes que hagin de celebrar-se per les entitats de
sector públic per atendre les necessitats derivades de la
protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell
de Ministres per fer front al COVID-19, els és aplicable la
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per fer front al COVID-19, els és aplicable la tramitació
d'emergència. En aquests casos, si cal fer abonaments a compte
per actuacions preparatòries a realitzar pel contractista, no serà
aplicable el que disposa respecte a les garanties en l'esmentada
Llei 9/2017, sent l'òrgan de contractació qui determinarà
aquesta circumstància en funció de la naturalesa de la prestació
a contractar i la possibilitat de satisfer la necessitat per altres
vies. De la justificació de la decisió adoptada s'ha de deixar
constància en l'expedient.

tramitació d'emergència. En aquests casos, si cal fer abonaments
a compte per actuacions preparatòries a realitzar pel
contractista, no serà aplicable el que disposa respecte a les
garanties en l'esmentada Llei 9/2017, sent l'òrgan de
contractació qui determinarà aquesta circumstància en funció
de la naturalesa de la prestació a contractar i la possibilitat de
satisfer la necessitat per altres vies. De la justificació de la decisió
adoptada s'ha de deixar constància en l'expedient.

3. El lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses
3. El lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de
que generi l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant del COVID-19 podrà realitzar-se a justificar.
les persones davant del COVID-19 es realitzaran a justificar.
4. Quan la contractació per a l'atenció d'aquestes necessitats
s'hagi de produir a l'exterior, perquè els contractes es
formalitzin o s'executin total o parcialment a l'estranger, la
formalització dels contractes correspon al cap de la Missió o
Representació Permanent, amb subjecció a les condicions
lliurement pactades per l'Administració amb el contractista
estranger, quan la intervenció d'aquest sigui absolutament
indispensable per a l'execució del contracte, perquè ho
requereixen l'atenció de les necessitats derivades de la
protecció de les persones i altres mesures adoptades pel
Consell de Ministres per fer front a l'COVID-19, i així s'acrediti
a l'expedient. No obstant això, aquesta competència podrà
abocar pel titular del departament ministerial competent per
raó de la matèria. Els contractes s'han de formalitzar per escrit
i s'han de subjectar a les condicions pactades per
l'Administració amb el contractista estranger.
Els lliuraments dels fons a què fa referència l'apartat tercer
d'aquest article poden realitzar-se bé a favor de caixers a
Espanya, bé a favor de caixers a l'exterior, mantenint-se la
gestió financera en l'àmbit del Ministeri de Sanitat i amb càrrec
a el seu pressupost, sense perjudici que pogués realitzar-se
igualment el pagament en ferm a través del caixer de
pagaments a l'exterior. No obstant, la persona titular del
Ministeri de Sanitat podrà delegar aquesta competència de
gestió financera en òrgans o entitats, siguin o no dependents.
Quan fos imprescindible d'acord amb la situació de mercat i el
tràfic comercial de l'Estat en què la contractació es porti a
terme, podran realitzar la totalitat o part dels pagaments amb
anterioritat a la realització de la prestació pel contractista, en
la forma prevista en l'apartat 2. El risc de menyscapte que
pogués derivar-se d'aquestes operacions serà assumit pel
pressupost de l'Estat.
5. S'exclou de l'obligació de facturació electrònica establerta en
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic, des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, a les factures emeses per proveïdors no nacionals radicats
a l'exterior que corresponguin als expedients a què fa
referència aquest article.

Barcelona, 28 de març de 2020.
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Nota informativa en relació al REIAL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març, pel qual és regula un
Permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin
serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el
COVID-19 (BOE núm. 87, de 29-03-2020)

El Reial decret-llei té per objecte la regulació d’un un permís retribuït recuperable per al personal laboral per
compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (ambdós inclosos),
per a tot el personal laboral per compte aliè que presti serveis en empreses o entitats de el sector públic o
privat que desenvolupin les activitats no essencials qualificades com a tal en l'annex.
Queden exceptuats de l'aplicació d'aquest RDLL les persones treballadores que tinguin el seu contracte
suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant serveis a distància.
Les autoritats competents delegades, en el seu àmbit de competències, podran modificar o especificar,
mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable que
preveu aquest article i els seus efectes.
En les disposicions transitòries s'estableixen excepcions puntuals i limitades per a:
(i) aquelles activitats que es puguin veure perjudicades de manera irremeiable o desproporcionada pel
permís que estableix el present Reial decret llei i
(ii) el personal d'activitats de transport que es trobi realitzant un servei en la data d'entrada en vigor d'aquest
RDLL.
Per la seva banda, en les disposicions addicionals s'estableixen previsions específiques per a empleats públics
i personal amb legislació específica pròpia, serveis essencials de l'Administració de Justícia i altres col·lectius
com el personal de les empreses adjudicatàries de contractistes del sector públic.
El RDLL entra en vigor el mateix dia de la publicació en el BOE, és a dir el 29-03-2020 (DF única).
A continuació detallem aquells aspectes que poden resultar demés interès pel món local:
ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ (art. 1)


El RD s’aplica a totes les persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o
entitats del sector públic o privat i l'activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la
declaració d'estat d'alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.



No estan inclosos al RDLL els següents col·lectius:
a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l'annex
d'aquest RDLL
b) Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció d’una
activitat que es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en l'annex d'aquest RDLL.
c) Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin
aplicant un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió i (ii) aquelles a les quals els hi
sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació de suspensió durant la vigència del
permís previst d’aquest RDLL.
d) Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui
suspès per altres causes legalment previstes.
e) Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant
teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.



Segons l’annex són sectors essencials els següents:
1

1.

Els que realitzin les activitats que hagin de continuar desenvolupant-se a l'empara dels articles 10.11, 10.42,
14.43, 164, 175 i 186, de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de la normativa aprovada per l'autoritat
competent i les autoritats competents delegades.

2.

Els que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament
dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes,
alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari
per a la protecció de la salut, permetent la distribució des de l'origen fins a la destinació final.

3.

Els que presten serveis en les activitats d'hostaleria i restauració que fan els lliuraments a domicili.

4.

Els que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material
mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la
prestació de serveis sanitaris.

5.

Aquells imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que
ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les
activitats essencials recollides en aquest annex.

6.

Els que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, perquè es continuïn
desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma, així com d'aquells que hagin d’assegurar el
manteniment dels mitjans emprats per això aquesta finalitat, a l'empara de la normativa aprovada per
l'autoritat competent i les autoritats competents delegades des de la declaració de l'estat d'alarma.

7.

Els que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i
prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, els que
treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta
davant d’alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que siguin necessaris utilitzar per a l'exercici de
serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l'abastament a la població.

8.

Els indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

9.

Els dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que (i) atenguin majors, menors,
persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D
+ I i biotecnològics vinculats a l'COVID-19, (ii) els estabularis a ells associats, (iii) el manteniment dels serveis
mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a
aquesta investigació, i (iv) les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.

10. Els dels centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.
11. Els que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de
titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
12. Els d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels
serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats
financers.
13. Els d'empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles
xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament,
especialment aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el
funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.
14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
15. Els que treballen com advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que
assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, d'aquesta manera,
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Establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i
productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de
telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
2
Activitats d'hostaleria i restauració de lliurament a domicili.
3
Transport de mercaderies a tot el territori nacional.
4
Trànsit duaner.
5
Serveis elèctric, petroler i gasista.
6
Operadors crítics de serveis essencials, segons la L 8/2011, de 28 d’abril.
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compleixin amb els serveis essencials fixats consensuadament pel Ministeri de Justícia, el Consell General de
Poder Judicial, la Fiscalia General de l'Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria i
especificats en la Resolució del Secretari d'Estat de Justícia de data 14 de març de 2020, i les adaptacions que
en el seu cas puguin acordar-se.
16. Els que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduat socials, i
serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
17. Els que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció
General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
18. Els que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin
serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans,
perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres
serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents
al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic.
19. Els que treballin en els Centres d'Acollida a Refugiats i en els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants a les
entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el
marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció humanitària.
20. Els que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.
21. Els que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos
associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
22. Els de l'operador designat per l'Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat d’oferir els serveis
de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l'esmentat
servei postal universal.
23. Els que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de
material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i,
en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris .
24. Els que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o
correspondència.
25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.

REGULACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT (art. 2 a 4)


Les persones treballadores que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació gaudiran d'un permís retribuït
recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, ambdós inclosos.



Els treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d'estar prestant serveis
amb caràcter ordinari, incloent-hi salari base i complements salarials.



La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l'estat
d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.



La recuperació ha de negociar-se, en un període de consultes entre l'empresa i la representació legal dels
treballadors, que tindrà una durada màxima de set dies.
-

Si no hi ha representació legal, en el termini màxim de 5 dies, la comissió representativa dels
treballadors estarà integrada per:
a) els sindicats més representatius del sector a què pertanyi l'empresa i amb legitimació per
formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació. La comissió estarà
conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits,
prenent-se les decisions per les majories representatives corresponents.
b) En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres
treballadors de la mateixa empresa, elegits d'acord amb el que recull l'article 41.4 de l’ET.
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Les empreses podran, en cas de ser necessari, establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball
estrictament imprescindibles per tal de mantenir l'activitat indispensable, que tindrà com a referència la
mateixa d’ un cap de setmana ordinari o festiu.



El ministre de Sanitat podrà modificar o especificar les activitats que es veuen afectades pel permís
retribuït recuperable i els seus efectes.

GARANTIES PER A LA REPRESA DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL (DT 1a)


En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, els treballadores
podran prestar serveis el dilluns 30-02-2020, amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques
imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera
irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.

CONTINUÏTAT DELS SERVEIS DE TRANSPORT (DT 2a)


Els treballadors de l’àmbit de transports, inclosos en el RD, que estiguin prestant serveis el moment de
la seva entrada en vigor iniciaran el permís retribuït recuperable un cop finalitzat el servei en curs,
incloent-hi com a part del servei, en aquest cas, l'operació de retorn corresponent.

EMPLEATS PÚBLICS (DA 1a)


El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els competents en les comunitats autònomes i LES
ENTITATS LOCALS queden habilitats per a dictar les instruccions i resolucions que siguin necessàries per
a regular la prestació de serveis dels empleats públics, amb l'objecte de mantenir el funcionament dels
serveis públics que es considerin essencials.

PERSONAL AMB LEGISLACIÓ ESPECÍFICA PRÒPIA (DA 2a).


Respecte del personal comprès en l’art. 4 de l’ET (Policies Locals) es dictaran les instruccions i resolucions
necessàries per determinar el règim jurídic aplicable tant pel que fa a al caràcter essencial dels seus
serveis com a l'organització concreta dels mateixos.



Les instruccions i resolucions a què es refereix l'apartat primer es dictaran, en els seus respectius àmbits,
per les autoritats competents de les Corts Generals, dels altres òrgans constitucionals de l'estat, pel
Ministeri de Defensa, pel Ministeri de l'Interior, pel Ministeri de Justícia, pel Centre Nacional
d'Intel·ligència i pel Banc d'Espanya i el Fons de Garantia de Dipòsits.

CONTRACTISTES i PERSONAL DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE CONTRACTES PÚBLICS (DA 4a i DA 5)


Podran continuar les activitats no incloses a l'annex que hagin estat objecte de contractació a través del
procediment establert en l'article 120 de la LCSP.



El personal d'empreses adjudicatàries de contractes del sector públic que siguin indispensables per al
manteniment i seguretat dels edificis i l'adequada prestació dels serveis públics, inclosa la prestació no
presencial, NO els hi és aplicable el permís retribuït regulat en el RDLL, sens perjudici que pugin acollirse a la suspensió del contracte que preveu l’art. 34 del RDLL 8/2020.

Després d’haver exposat el RDL voldríem traslladar una primera valoració urgent sobre el seu contingut.
Un resum ràpid de la norma des del punt de vista dels empleats públics de les entitats locals podria ser el
següent: els empleats públics de les entitats locals no han d'anar a treballar, excepte comptades
excepcions, però han de treballar, tret de comptades excepcions també. És a dir, els empleats públics
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pertanyents als diferents serveis administratius han de quedar agrupats en alguna de les categories següents,
i és tasca de l’entitat local determinar a quina categoria pertany cada empleat públic:
a) els essencials que han de treballar, però no poden fer-ho a distància, i per tant es requereix la seva
presència, tot garantint el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals;
b) els essencials que han de treballar, però que ho poden fer a distància per mitjà de teletreball.
c) els no essencials, que encara que no han d'anar a treballar, poden fer-ho a distància per mitjà del
teletreball; i,
d) Els no essencials que no han d'anar a treballar i no poden fer-ho a distància, que gaudirien del permís
retribuït recuperable que aprova el RDLL.
Si l’empleat públic ja està teletreballant al seu domicili ha de continuar fent-ho, i no necessita cap permís
retribuït recuperable. Per tant, en el cas d’aquests treballadors d’entrada no és important determinar si el
servei que presten és essencial o no perquè amb la seva prestació de serveis mitjançant el teletreball ja
contribueixen a la finalitat del RDL "reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID19".
Què és un servei essencial a l'administració pública?
Segons l’art. 2.) de la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció de les
infraestructures crítiques, s'entén per servei essencial: "el servei necessari per al manteniment de les funcions
socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i econòmic dels ciutadans, o l'eficaç funcionament
de les institucions de l'Estat i les Administracions Públiques ". Per tant, si és té en compte que la majoria
d'empleats públics són necessaris per a l'eficaç funcionament de les administracions públiques pràcticament
tots haurien de treballar o teletreballar.
Com es determinen quin són els serveis essencials en cada Administració?
Com s’ha exposat és la DA 1a del RDLL la que estableix que serà cada administració que determinarà quins
seran en el seu àmbit d’actuació els seus serveis essencials. Tenint en compte que ha estat l’art. 6 del RD
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, el que determina que les comunitats autònomes i les entitats locals mantenen la
competència per a la gestió ordinària dels seus serveis. I en un Ajuntament, les facultats d'organització dels
serveis li corresponen a l'alcalde.

Barcelona, 30 de març de 2020.

5

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ AL REIAL DECRET LLEI 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19 (BOE núm. 91, 01-04-202)
Aquest Reial Decret Llei persegueix l'adopció d'un nou paquet de mesures de caràcter social
dirigides al suport a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables així com la posada
en marxa d'un conjunt de mesures de diversa naturalesa amb impacte directe en el reforç de
l'activitat econòmica, i a donar suport a empreses i autònoms. S'inclouen a més un conjunt de
mesures que permeten ajustar el funcionament de l'Administració a les necessitats actuals,
escometent mesures en matèria de comptes anuals de les entitats del sector públic, en matèria de
disponibilitats líquides i donacions, així com en el finançament atorgat per les entitats territorials.
A destacar especialment el que preveu l’art. 20 en relació a la destinació del superàvit de 2019
respecte de les despeses adoptades per front al COVID19; la disposició final segona que modifica
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local en relació a les sessions i acords
dels òrgans col·legiats dels ens locals; així com la disposició final setena que modifica la LCSP per
establir una excepció a la durada dels contractes de serveis quan concorrin determinades
circumstàncies.
L'evolució de la crisi sanitària requereix la prolongació en el temps de les mesures adoptades en el
Reial decret llei 8/2020, i per això es determina expressament la pròrroga de la vigència de totes les
mesures adoptades durant el termini d'un mes després de la fi de l'estat d'alarma, reforçant o
desenvolupant algunes d'elles per a una major efectivitat.
El RDLL s'estructura en 3 capítols, 54 articles, 22 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries,
13 disposicions finals i 4 annexos.
Amb caràcter general, les mesures que preveu el RDLL mantenen la vigència fins a un mes després
de la fi de la vigència de la declaració de l'estat d'alarma, però aquelles mesures que preveu el RDLL
que tinguin un termini determinat de durada s'hauran de subjectar a aquest.
El RDLL entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, a excepció de l'article 37, sobre
mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de
joc regulada en la Llei 13 / 2011, de 27 de maig, de regulació del joc, que entrarà en vigor dos dies
després de l'esmentada publicació.
A continuació procedim a concretar les mesures que aprova la norma i en destaquem aquells
aspectes que creiem poden ser de més interès pels governs locals:
CAPÍTOL I. MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS, CONSUMIDORS, FAMÍLIES I COL·LECTIUS
VULNERABLES
Secció 1a Mesures adreçades a famílies i col·lectius vulnerables (arts.1-33)
La secció contempla un paquet de mesures per donar suport als treballadors, als consumidors, a les
famílies i als col·lectius més vulnerables, per tal que puguin disposar d'uns ingressos mínims i
contribuir a les seves despeses fixes per assegurar que no queden en situació d'exclusió com a
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19. Així, s’adopten mesures dirigides al suport al lloguer
de persones vulnerables. Les mesures adoptades en aquest RDLL estan orientades a:
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a) respondre a la situació de vulnerabilitat en què incorrin els arrendataris d'habitatge habitual
com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes degudes a la crisi sanitària del COVID19, especialment aquells que ja feien un elevat esforç per al pagament de les rendes, però
també aquells que, sense estar prèviament en aquesta situació, es trobin ara en ella
circumstancialment;
b) dissenyar mesures d'equilibri que impedeixin que, al resoldre la situació dels arrendataris,
es traslladi la vulnerabilitat als petits propietaris; i,
c) mobilitzar recursos suficients per aconseguir els objectius perseguits i donar resposta a les
situacions de vulnerabilitat.
Concretament, les mesures que s’adopten són:


La suspensió de desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional. (art.1)



La pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual. (art.2)



Mesures destinades a aconseguir una moratòria del deute de l’arrendament pels arrendataris
d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica. (art. 3 a 8)



Es crea, mitjançant acord entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l'Institut
de Crèdit Oficial (ICO), d'una línia d'avals de l'Estat específica, a la qual podran tenir accés totes
aquelles llars que puguin estar en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l'expansió
del COVID-19, i que no comportarà cap tipus de despeses o interessos per al sol·licitant. (art. 9)



S’afegeix un programa d'ajudes al lloguer en el RD 106/2018, de 9 de març: el «Programa
d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers
d'habitatge habitual “. (art. 10)



Es modifica el Programa de foment del parc d’ habitatges en lloguer i es transfereixen els fons
compromesos pel Ministeri competent en els convenis subscrits per l’execució del Pla estatal
d’habitatges 2018-2021. (arts. 11 a 15)



S'amplia el termini de suspensió a 3 mesos de la moratòria de deute hipotecari per l’ adquisició
d'habitatge habitual introduïda pel RDL 8/2020, i es realitzen ajustos tècnics per facilitar
l'aplicació de la moratòria de deute hipotecari per l’ adquisició d'habitatge habitual introduïda
pel RDL 8/2020. (arts. 16 a 20):
- es clarifica que les quotes suspeses no s'han de liquidar un cop finalitzada la suspensió, sinó
que tots els pagaments futurs s'han de posposar el que hagi durat la suspensió.
- es clarifica així mateix el concepte de «despeses i subministraments bàsics» als efectes de
la definició del llindar de vulnerabilitat, incloent, en aquest concepte, les despeses
associades a subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent i dels
serveis de telecomunicació fixa i mòbil.
- s'adapta l'acreditació de vulnerabilitat a les dificultats derivades de l'estat d'alarma que
pugui impedir l'obtenció de determinats documents, mitjançant la presentació d'una
declaració responsable.
- També s'amplia la informació que han de remetre les entitats financeres al Banc d'Espanya,
per tal de facilitar el seguiment de l'impacte d'aquesta mesura, així com el règim de
supervisió i sanció.
- La moratòria del deute hipotecari de el RDLL 8/2020, de 17 de març, inicialment prevista per
l’habitatge habitual de les persones físiques s'estén ara a dos nous col·lectius: el dels
autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat
econòmica, d'una banda, i a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels que
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no percebin la renda arrendatícia en aplicació de les mesures en favor dels arrendataris com
a conseqüència de l'estat d'alarma.


APLICACIO DEL SUPERÀVIT 2019 previst per l’art. 3 del RDLL 8/2020 (art. 20):
-

L'import que podrà destinar cada entitat local a la despesa a què es refereix l'esmentat
precepte serà, com a màxim, equivalent al 20% del saldo positiu definit en la lletra c) de
l'apartat 2 de la disposició addicional sisena de la LOEPSF.

-

Per al aplicació del superàvit a la política de despesa 23, la modificació pressupostària de
crèdit extraordinari per habilitar crèdit o de suplement de crèdits que s'hagi d'aprovar, es
tramitarà per decret o resolució del President de la corporació local sense que se li apliquin
les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’art. 169 de la
LRHL. Aquests decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior
que es celebri, exigint per a això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior
publicació en el BO corresponent.

-

La manca de convalidació plenària no tindrà efectes anul·latoris ni suspensius del decret
aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de la reclamació
economicoadministrativa, per la qual cosa el còmput de terminis es produirà a partir de la
data de publicació de l'acord plenari.
 Per al seguiment per l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda, les entitats locals
hauran de remetre complimentat el formulari recollit en l'Annex III del RDLL.
Aquesta obligació de remissió d'informació s'estableix en desenvolupament del
principi de transparència reconegut en la LOEPSF, per la qual cosa haurà d'atendre
centralitzant aquesta remissió a través de la intervenció o unitat que exerceixi les
seves funcions.
 La informació serà remesa per mitjans electrònics a través dels models normalitzats
i sistema que el Ministeri d'Hisenda habiliti al efecte, i mitjançant signatura
electrònica avançada.
 L'incompliment de les obligacions de subministrament d'informació podrà dur
aparellada la imposició de les mesures previstes en els articles 20 i següents de la
LOEPSF, previ requeriment a la corporació local per al seu compliment en un termini
de 10 dies hàbils. Sense perjudici de la possible responsabilitat personal que
correspongui, el Ministeri d'Hisenda pot donar publicitat als requeriments efectuats
o al incompliment dels mateixos.
 El Ministeri d'Hisenda podrà difondre o publicar la informació remesa en virtut de
el present Reial decret-llei amb l'abast, contingut i metodologia que determini.
ATENCIÓ: cal consultar l’ANNEX III titulat “Informació relativa a l'aplicació de l'article 3 de
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de la disposició addicional 6a de la LOEPSF, de la
disposició addicional 16a de el TRLRHL, i dels límits individuals corresponents als conjunt dels
EELL de 300 m €” (pàg. 84)


Amb l'objectiu d'assegurar que els ciutadans no quedin exclosos del sistema financer en no
poder fer front temporalment a les seves obligacions financeres com a conseqüència de la crisi
sanitària del COVID-19, paral·lelament al finançament hipotecari de l'habitatge, el RDLL amplia
l'abast de la moratòria als crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en
situació de vulnerabilitat econòmica, incloent-hi els crèdits al consum. Així, s'estableix que no
es tingui en compte l'aplicació d'una possible moratòria hipotecària o de lloguer al efecte de
calcular si s'ha assolit o no el límit de la càrrega hipotecària o la renda arrendatícia de l'35% dels
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ingressos; i s’abasta la casuística dels que no facin front a deutes hipotecaris o una renda
arrendatícia i hagin de fer front a un o diversos préstecs que li suposen més d'un 35% dels seus
ingressos. (arts. 21 a 27)
S'amplien les contingències en què es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de
pensions recollint, amb caràcter excepcional, com supòsits en què es podrà disposar de l' estalvi
acumulat en plans de pensions, les situacions d'atur conseqüència d'un expedient de regulació
temporal d'ocupació i el cessament d'activitat de treballadors per compte propi o autònoms que
es produeixin com a conseqüència del COVID-19. (DA 20a)
S'amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social d'electricitat, a què podran acollirse, de manera excepcional i temporal, les persones físiques, en el seu habitatge habitual, amb
dret a contractar el Preu Voluntari per al Petit Consumidor, que tinguin una renda igual o inferior
a determinats llindars referenciats a l’IPREM, i que acreditin davant la comercialitzadora de
referència, haver cessat en la seva activitat professional com a professionals autònoms o haver
vist la seva facturació reduïda en un 75 % de mitjana respecte del semestre anterior. (art. 28)
S'adopta un conjunt de mesures dirigides a garantir la continuïtat del subministrament energètic
i d'aigua per a llars mentre duri l'estat d'alarma. Per això, mentre estigui en vigor l'estat
d'alarma, no es pot suspendre el subministrament a consumidors domèstics en el seu habitatge
habitual, per motius diferents de la seguretat del subministrament, de les persones i de les
instal·lacions, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de subministrament o
accés subscrits pels consumidors. Així mateix, el període de temps en què estigui en vigor l'estat
d'alarma no computarà a l’efecte dels terminis dels procediments de suspensió del
subministrament iniciats amb anterioritat a l’ esmentat període. (art. 29)
Es crea un subsidi extraordinari temporal per falta d'activitat per a les persones integrades en
el Sistema Especial d'empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social, del qual es
podran beneficiar davant la falta d'activitat, la reducció de les hores treballades o l'extinció del
contracte com a conseqüència del COVID-19. La quantia del subsidi dependrà de la retribució
percebuda amb anterioritat, així com de la reducció d'activitat que es pateixi, exigint-se una
prova acreditativa d'aquesta reducció a l’ ocupador. Aquest subsidi és compatible amb el
manteniment d'altres activitats i la quantia màxima a rebre serà el SMI sense pagues
extraordinàries. (art. 30 a 32)
Subsidi d'atur excepcional per fi de contracte temporal: El RDLL l???? 9/2020 es van establir
mesures perquè, en cas de suspensió de contractes, s'interrompi el còmput dels contractes
temporals, aquesta previsió no evita totalment que existeixin finalitzacions de contractes
temporals amb posterioritat a la declaració de l'estat d'alarma que no estiguin coberts pel
sistema establert per a les persones desocupades per haver estat afectades per la suspensió o
reducció de jornada establerta en els articles 22 i 23 de RDLL 8/2020. El subsidi per
circumstàncies excepcionals es configura sense requisit de carència precisament per equiparar
la seva situació en el possible a la de les persones que sí que han estat incloses en un expedient
de regulació temporal d'ocupació i que han pogut accedir, fins i tot sense complir la manca
establerta, a la corresponent prestació d'atur. L'únic requisit que s'exigeix és la durada mínima
establerta del contracte quan la fi ha arribat, i que ha de ser de al menys dos mesos. Aquesta
durada del contracte temporal permet identificar l'existència d'una expectativa professional i
exclou per tant les relacions contractuals esporàdiques. (art. 33)

Secció 2a Mesures de suport als autònoms (arts. 34 a 35)
Amb motiu de la situació excepcional d'emergència sanitària, les empreses i autònoms han hagut
de suspendre la seva activitat o l'han vist reduïda considerablement. Per això, amb l'objectiu
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d'alleujar la tensió financera de les empreses i els autònoms s'adopten les següents mesures
complementàries a les ja adoptades en els RDLL anteriors (art. 34 i 35)
-

-

-

-

S’habilita a la TGSS a la concessió de forma excepcional de moratòries en el pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social atenent excepcionals circumstàncies, en els casos i condicions
que es determinin mitjançant una ordre ministerial. El període de meritació en el cas d'empreses
seria el comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas dels autònoms seria el comprès
entre maig i juliol de 2020. I, en aquest àmbit, es permet que les empreses i autònoms que no
tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar
l'ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d'ingressar entre
els mesos d'abril i juny de 2020, amb una rebaixa substancial del tipus d'interès exigit que es
fixa en el 0,5%.
D'altra banda, es recull que aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a
percebre la prestació per cessament d'activitat regulada en el RDLL 8/2020 i que no hagin
ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del
mes de març, podran abonar-fora de termini sense recàrrec.
Finalment, davant les especificitats de determinats sectors productius, amb produccions que
tenen com a base els cicles de vida d'éssers vius que els donen un caràcter estacional, dins de
les mesures urgents extraordinàries preses pel Govern, es prenen mesures per determinar el
descens de facturació que dona dret a la prestació extraordinària prevista en l’art. 17 de RDLL
8/2020
Finalment, es preveuen les formes en què es pot acreditar la reducció de la facturació. Per a
aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum
d'activitat, hauran d'acreditar la reducció al menys de l'75% exigida per qualsevol mitjà de prova
admès en dret.

Secció 3a Mesures de protecció dels consumidors (arts. 36 i 37)
S'adopten diferents mesures aplicables als contractes de compravenda de béns i de prestació de
serveis, siguin o no de tracte successiu, que la seva execució sigui impossible com a conseqüència
de l'aplicació de les mesures adoptades en la declaració de l'estat d'alarma (art. 36):
-

En aquests casos, els consumidors i usuaris podran exercir el dret a resoldre el contracte durant
un termini de 14 dies.
En els contractes de tracte successiu, es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que el
servei pugui tornar a prestar-se amb normalitat; no obstant això, el contracte no queda
rescindit.
Per la seva banda, en el cas de la prestació de serveis que incloguin a diversos proveïdors, com
els viatges combinats, el consumidor o usuari podrà optar per sol·licitar el reemborsament o
fer ús del bo que li lliurarà l'organitzador o, si escau, el minorista. Aquest bonus el podrà utilitzar
en el termini d'un any des de la conclusió de l'estat d'alarma. En cas de no utilitzar-se durant
aquest període, el consumidor podrà exercir el dret de reemborsament.
Per evitar la intensificació del consum de jocs d'atzar en línia (en particular, els jocs de casino, bingo
i pòquer), que pot derivar en conductes de consum compulsiu o fins i tot patològic (especialment
per protegir els menors d'edat, adults joves o persones amb trastorns de joc en un moment de major
exposició), es limiten les comunicacions comercials que realitzen els operadors de joc d'àmbit
estatal, incloent-hi les entitats designades per a la comercialització dels jocs de loteria. (art. 37)
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CAPÍTOL II. MESURES PER A SOSTENIR L'ACTIVITAT ECONÒMICA DAVANT LES DIFICULTATS
TRANSITÒRIES CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19 (arts. 38 a 46)
EL RDLL aborda diverses mesures en l'àmbit de la política de suport a la industrialització, amb
l'objectiu de continuar facilitant liquiditat a les empreses per desenvolupar els seus projectes.
-

-

-

-

-

s'estableix que durant un termini de dos anys i mig, extensible per Acord de Consell de Ministres
es podran refinançar els préstecs atorgats per la Secretaria General d'Indústria i PIME. Per als
projectes actualment en execució es flexibilitzen els criteris per l’ avaluació de l'execució dels
projectes sempre garantint el compliment dels objectius del projecte.
També s'aprova incrementar la dotació de Fons de Provisions Tècniques de CERSA amb 60
milions d'euros per tal de donar una cobertura extraordinària del risc de crèdit d'operacions de
finançament per a pimes afectades en la seva activitat pel COVID-19. D'aquesta manera, CERSA
podrà assumir uns 1.000 milions d'euros de risc que permetrà mobilitzar 2.000 milions d'euros
beneficiant a unes 20.000 pimes i autònoms.
Es procedirà a la devolució del que s'ha abonat per les empreses en esdeveniments organitzats
per l'ICEX que han hagut de ser cancel·lats per raons de força major. Així mateix, en el cas de
cancel·lació dels esdeveniments internacionals, ICEX de concedir a les empreses ajudes
addicionals en funció de les despeses incorregudes no recuperables.
Per tal d'assegurar la liquiditat i, per tant, la viabilitat de les empreses turístiques, se suspenen
durant un any i sense cap penalització, el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents
als préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme dins el marc del Programa
Emprendetur R + d + i, del Programa Emprendetur Joves Emprenedors i el Programa
Emprendetur Internacionalització.
Es regula la possibilitat que les empreses concursades accedeixen als ERTEs del RDLL 8/2020.
Com a contrapartida, per assegurar que només aquelles empreses concursades que resultin
viables puguin acollir-se als beneficis que aquestes mesures suposen, es declara expressament
aplicable la DA6a, sobre salvaguarda de l'ocupació, quedant subjecte, per tant, l'accés a
aquestes mesures, a la presentació d'un compromís de manteniment d'ocupació durant el
termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

CAPÍTOL III. ALTRES MESURES (art. 47 a 54)
En aquest capítol s'estableixen diverses mesures en l'àmbit de el sector públic per facilitar i
flexibilitzar els procediments de cara a fer front a la crisi sanitària i les conseqüències que se'n
deriven.
-

-

Es preveuen mesures en matèria de disponibilitats líquides i donacions del sector públic. (art.
47)
S’inclouen mesures dirigides a la suspensió dels terminis de formulació i rendició de comptes
anuals de l'exercici 2019 de i de remissió del Compte General de l'Estat al Tribunal de Comptes,
com a conseqüència de la declaració de estat d'alarma. Aquestes previsions seran d'aplicació
al sector públic local, afectant també els terminis de tramitació del Compte General a l’entitat
local, i podran ser d'aplicació supletòria al sector públic autonòmic. (art. 48)
S'adopten mesures per al ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en
préstecs concedits per comunitats autònomes i entitats locals a empresaris i autònoms afectats
per la crisi sanitària. (art. 50)
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-

-

-

Es reforcen les obligacions de subministrament d'informació economicofinancera, per dotar
de més flexibilitat i atribucions al Ministeri d'Hisenda per a la concreció dels seus continguts,
procediments i terminis de remissió. (art. 51)
Finalment, en atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 pot
comportar per als obligats tributaris que es relacionen amb les comunitats autònomes i les
entitats locals amb vista a complir determinades obligacions i tràmits en procediments de
caràcter tributari, s’estén l'àmbit d'aplicació de les mesures que preveu l’art. 33 del RDLL
8/2020, de 17 de març, a les actuacions i procediments tributaris de la mateixa naturalesa,
realitzats o tramitats per les comunitats autònomes i les entitats locals, dins de l'àmbit
d'aplicació de la LGT i els seus reglaments de desenvolupament, sent així mateix aplicable, en
relació amb aquestes últimes, als procediments que es regeixin TTRLRHL. (art. 53)
Es regulen les ampliacions de terminis en matèria de subvencions i ajudes públiques. (art. 54)

DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES I FINALS
Fons provinents de la recaptació de la quota de formació professional per a l’ocupació per l’any
2020 (DA 7a)
D’acord amb el que disposa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de
Formació Professional per a l’Ocupació en l'àmbit laboral, una de les fonts de finançament del
Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació són els fons provinents de la quota de formació
professional que aporten les empreses i els treballadors. Així, en la llei de pressupostos generals de
l'Estat de cada any s'estableix l'afectació de la quota de formació professional al finançament del
Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, de manera que aquests ingressos no podran
aplicar-se a finalitats diferents. No obstant això, donat l'impacte econòmic ocasionat per les mesures
aprovades per fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19 es procedeix a canviar aquesta
afectació. Per això, es permet que els ingressos derivats de la cotització per formació professional
es puguin aplicar al finançament de qualsevol de les prestacions i accions de sistema de protecció
per desocupació, incloent-hi, d'aquesta manera, finalitats més àmplies que la simple formació
professional per a l’ocupació. En aquest sentit s’estableix el següent:
Un. Amb caràcter excepcional i extraordinari, a causa de l'impacte econòmic de les mesures
aprovades per fer front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19, els ingressos derivats de la
cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020, podran destinar-se al finançament
de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció per desocupació definides a l’article
265 del Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General
de la Seguretat Social, o per finançar programes que fomentin la contractació de persones aturades
o els ajudin a recupera l’ocupació.
Dos. Es fa una nova redacció al apartat U de la disposició addicional centèsima vintena quarta de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al any 2018, que queda redactat
així:
«Sense perjudici d'altres fonts de finançament, els fons provinents de la quota de formació
professional es destinaran, en la proporció que es determini, a finançar les despeses del sistema de
formació professional per a l’ocupació regulat per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es
regula el Sistema de Formació Professional per a l’ Ocupació en l'àmbit laboral, incloent-hi els
corresponents a programes públics d'ocupació i formació, tot això amb l'objecte d'impulsar i estendre
entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una formació que respongui a les seves
necessitats del mercat laboral i contribueixi al desenvolupament d'una economia basada en el
coneixement. »
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Ampliació del termini per recórrer (DA 8a)
Es regulen ampliacions de terminis en relació amb la interposició de recursos i reclamacions en
determinades circumstàncies i per a determinats procediments, i és aplicable en l'àmbit estatal,
autonòmic i local. Al seu torn, es reconeix de forma expressa que les ampliacions de terminis per al
pagament dels deutes tributaris recollides en l'esmentat art. 33 de RDLL 8/2020, s'apliquen a les
altres deutes de naturalesa pública. En aquest sentit s’estableix que:
“1. El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualssevol altres
procediments d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin
d'acord amb el que preveuen les lleis, en qualsevol procediment en què puguin derivar efectes
desfavorables o de gravamen per al interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de
finalització de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència del temps que hagués
transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb
anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. L'anterior s'entén sense perjudici de l'eficàcia i
executivitat de l'acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
2. En particular, en l'àmbit tributari, des de l'entrada en vigor de 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, fins el 30 d'abril de 2020, el termini per a interposar recursos de reposició o reclamacions
econòmic administratives que es regeixin per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
i els seus reglaments de desenvolupament començarà a comptar-se des del 30 d'abril de 2020 i
s'aplicarà tant en els supòsits on s'ha iniciat el termini per recórrer d'un mes a comptar des del dia
següent a la notificació de l'acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el citat termini el 13 de
març de 2020, com en els supòsits on no s'ha notificat encara l'acte administratiu o resolució objecte
de recurs o reclamació. Idèntica mesura serà aplicable als recursos de reposició i reclamacions que,
en l'àmbit tributari, es regulen en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.”

Aplicació de RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al
impacte econòmic i social del COVID-19 a determinats procediments i actes (DA 9)
En aquest sentit s’estableix que:
“1. El període comprès des de l'entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació(ull hi ha un salt de línia)
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins el 30 d'abril de 2020 no computarà a efectes de la
durada màxima del termini per a l’ execució de les resolucions d'òrgans economicoadministratius.
2. Des de l'entrada en vigor del 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, fins al 30 d'abril de
2020 queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets previstos a
la normativa tributària.
3. El que preveuen els apartats anteriors és aplicable als procediments, actuacions i tràmits que es
regeixin pel que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i els seus reglaments
de desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per part de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, del Ministeri de Hisenda, o per les administracions tributàries de les comunitats autònomes
i de les Entitats Locals, així com, en el cas d'aquestes últimes, les que es regeixin pel text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
4. El que preveu l'article 33 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del COVID-19, per als deutes tributaris, és
aplicable als altres recursos de naturalesa pública.
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Ampliació terminis aplicables als pagaments per justificar (DA 10a)
“Els terminis previstos en l'article 79.4 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària,
per a la rendició de comptes justificatives que vencin durant el període de durada de l'estat d'alarma
o transcorrin en part dins d'aquest període, disposaran d'un termini addicional d'un mes per a la seva
rendició, i en tot cas fins transcorregut un mes des de la finalització de l'estat d'alarma. Aquesta
ampliació comportarà igualment la dels terminis previstos en els articles 3.1 i 7.1 del Reial Decret
938/2005, de 29 de juliol, sobre el seguiment i aplicació comptable dels fons disponibles en els serveis
de l'exterior, relatius a l’ obligació de remissió del «compte de gestió» dels fons disponibles en els
serveis al exterior i a l’obligació de transferir al Tresor públic, o al compte del corresponent organisme
o entitat, aquells fons que no s’ hagin pogut compensar dins el període de temps en el citat article
7.1.”

Habilitació als autoritzats del Sistema RED (DA 12a)
Per facilitar a les empreses i als autònoms la realització de les gestions amb la Seguretat Social, es
permet a empreses i gestories a utilitzar el Sistema de remissió electrònica de dades (RED) per a
efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el
pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d'ingressos
indeguts amb la Seguretat Social. En aquest sentit s’estableix que:
“Els autoritzats per a actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la
Seguretat Social (Sistema RED), regulat per l'Ordre ESS / 484/2013, de 26 de març, estaran habilitats
per a efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en
el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d'ingressos
indeguts amb la Seguretat Social corresponents als subjectes responsables de l'acompliment de l’
obligació de cotitzar en el nom actuïn.
L'habilitació a què es refereix el paràgraf anterior es pot estendre a altres actuacions que es
determinin mitjançant resolució del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social”.

Col·laboració dels empleats públics (DA 18a)
Es preveu la possibilitat que les empleades i empleats públics, sense alterar la seva situació
administrativa, ni les seves retribucions o les condicions del seu contracte, puguin, voluntàriament,
donar suport aquelles àrees i activitats, diferents de les del seu lloc de treball, de caràcter sanitari,
sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i aquelles altres que
requereixin un reforç en matèria de personal com a conseqüència de la situació provocada pel
COVID-19. Aquesta possibilitat es preveu per al treball presencial o a distància i s'articula també per
a la realització de tasques en Administracions diferents de la d'origen de l'empleat, sense alterar ni
la seva situació administrativa, ni la seva vinculació amb l'Administració d'origen, que seguirà a
càrrec de les retribucions de l'empleat. En aquest sentit es preveu que:
“Les empleades i empleats públics en servei actiu que sol·licitin col·laborar tant en l'àmbit de
la seva administració d'origen com en qualsevol altra administració, en les àrees de caràcter
sanitari, sociosanitari, d'ocupació, per a la protecció de col·lectius vulnerables i aquelles
altres que requereixin un reforç en matèria de personal com conseqüència de la situació
provocada pel COVID-19, seguiran reportant les seves retribucions per l'organisme d'origen,
no suposant modificació de la seva situació administrativa o contracte de treball mentre duri
la declaració d'Estat d'alarma.
La prestació del servei es podrà dur a terme tant de manera presencial com a través de
modalitats no presencials de treball, prèvia autorització del seu superior jeràrquic i
comunicació al òrgan competent en matèria de personal.”
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Agilització processal (DA 19a)
S’insta al Ministeri de Justícia a què treballi en un Pla de dinamització dels jutjats després de la seva
aturada en virtut del decret d’alarma:
“Una vegada que s'hagi deixat sense efecte la declaració de l'estat d'alarma i de les pròrrogues de la
mateixa que, si escau, s'hagin acordat el Govern, a proposta del Ministeri de Justícia, ha d'aprovar el
més aviat possible i en tot cas en el termini màxim de 15 dies, un Pla d'Actuació per a agilitar l'activitat
judicial en els ordres jurisdiccionals social i contenciós-administratiu així com en l'àmbit dels Jutjats
del mercantil amb la finalitat de contribuir al objectiu d'una ràpida recuperació econòmica després de
la superació de la crisi.”

IT en situació excepcional de confinament total (DA 21a)
Davant la situació particular en què es troben alguns municipis, que es troben en una situació de
confinament agreujada, en la qual no es permeten els desplaçaments fora del perímetre d'aquests
municipis, ni activitat econòmica, més enllà d'aquells serveis considerats essencials, en la qual els
treballadors per compte d'altri i per compte propi, no poden desplaçar-se fins al seu lloc de treball
fora d'aquest perímetre des del dia 12 de març, és necessari adoptar una mesura que aclareixi com
aplicar la prestació per incapacitat temporal en els termes previstos en el RDLL 6/2020. En aquest
sentit, s’estableix el següent:
“Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el
corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a
desplaçar-se de localitat i tinguin obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el
Reial decret llei 10/2020, sempre que s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu
domicili i li hagi estat denegada de forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat
competent, no pugui realitzar el seu treball de forma telemàtica per causes no imputables a l’empresa
per la qual presta els seus serveis o al propi treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació
pública.
L'acreditació de l'acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat
de desplaçament es realitzarà mitjançant certificació expedida per l'ajuntament del domicili davant
el corresponent òrgan del servei públic de salut. De la mateixa manera, la impossibilitat de realització
de la feina de forma telemàtica s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'empresa o una declaració
responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant del mateix òrgan del servei públic de
salut.”

Modificació de el RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al
impacte econòmic i social del COVID-19 (DF1a)
Apartat 8è. Es modifica l’enunciat de l'apartat 1 de l'article 17 que queda redactat així:
Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a
partir de l'entrada en vigor de 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, o

«1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un
mes, a partir de l'entrada en vigor del 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
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fins al últim dia del mes en què finalitzi aquest estat
d'alarma, de prolongar aquest durant més d'un mes, els
treballadors per compte propi o autònoms, les activitats
quedin suspeses, en virtut del que preveu l' esmentat Reial
Decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació en el mes
anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el
menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de
facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació
extraordinària per cessament d'activitat que es regula en
aquest article, sempre que compleixin els requisits
següents:
a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat
d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi o autònoms o, si s'escau, en
el règim especial de la Seguretat Social de els Treballadors
de la Mar.
b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament
suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació
en, al menys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en
el semestre anterior.
c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la
suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no
es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà a el
pagament al treballador autònom perquè en el termini
improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes
degudes. La regularització del descobert produirà plens
efectes per al adquisició de el dret a la protecció.
2. La quantia de la prestació regulada en aquest article es
determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora,
calculada de conformitat amb el que preveu l'article 339 de
la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant
Reial Decret Legislatiu 8/2015 , de 30 d'octubre. Quan no
s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la
prestació, la quantia de la prestació serà equivalent a el 70
per cent de la base mínima de cotització en el règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte
propi o autònoms o , si s'escau, en el règim especial de la
Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.
3. La prestació extraordinària per cessament d'activitat
regulada en aquest article tindrà una durada d'un mes,
ampliant-se, si és el cas, fins al últim dia del mes en què
finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i
tingui una durada superior a el mes. El temps de la seva
percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els
períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el
beneficiari pugui tenir dret en el futur.
4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra
prestació de el sistema de Seguretat Social.
5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball
associat que hagin optat per la seva enquadrament com a
treballadors per compte propi en el règim especial que
correspongui tindran dret igualment a aquesta prestació
extraordinària, sempre que reuneixin els requisits que
estableix aquest article.

ocasionada pel COVID-19, o/i fins al últim dia del mes en
què finalitzi aquest estat d'alarma, de perllongar aquest
durant més d'un mes, els treballadors per compte propi
o autònoms, les activitats quedin suspeses, en virtut del
que preveu l'esmentat Reial Decret, o, en un altre cas
quan la seva facturació en el mes anterior a què se
sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75
per cent en relació amb la mitjana de facturació del
semestre anterior, tindran dret a la prestació
extraordinària per cessament d'activitat que es regula
en aquest article, sempre que compleixin els requisits
següents:
a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de
l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat
Social dels treballadors per compte propi o autònoms o,
si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social de
els Treballadors de la Mar.
b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament
suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva
facturació en, al menys, un 75 per cent, en relació amb
l'efectuada en el semestre anterior. En el cas dels
treballadors per compte propi o autònoms que
desenvolupin activitats en algun dels codis de la CNAE
2009 entre el 9001 i el 9004 ambdós inclosos, la reducció
de la facturació es calcularà en relació amb l'efectuada
en els 12 mesos anteriors. Alternativament, per a
produccions agràries de caràcter estacional aquest
requisit s'entendrà complert quan la seva facturació
mitjana en els mesos de campanya de producció
anteriors al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda,
al menys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos
mesos de la campanya de l'any anterior.
c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la
suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació
no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al
pagament del treballador autònom perquè en el termini
improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes
degudes. La regularització del descobert produirà plens
efectes per l’adquisició del dret a la protecció. »
S'afegeixen tres nous apartats 7, 8 i 9:
«7. En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització
corresponent als dies d'activitat al mes de març de
2020 no coberts per la prestació regulada en aquest
article, que no fos abonada dins del termini
reglamentari d'ingrés, no serà objecte del recàrrec que
preveu l'article 30 del Text refós de la Llei General de la
Seguretat Social.
8. El reconeixement de la prestació regulada en aquest
article es pot sol·licitar fins al últim dia del mes següent
en què es va produir la finalització de l'estat d'alarma.
9. L'acreditació de la reducció de la facturació es
realitzarà mitjançant l'aportació de la informació
comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de
la còpia del llibre de registre de factures emeses i
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6. La gestió d'aquesta prestació correspon a les entitats a
què es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General
de la Seguretat Social

rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre
registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i
despeses.
Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats
a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat,
hauran d'acreditar la reducció al menys 75% (ull del
75%????) exigida per qualsevol mitjà de prova admès
en dret.
Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una
declaració jurada en la qual es faci constar que es
compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a
aquesta prestació. »

Apartat 9è. Es modifica l'article 20, amb la redacció següent:
Art. 20. Suspensió de la portabilitat
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, no es
realitzaran pels proveïdors de serveis de
comunicacions
electròniques
campanyes
comercials extraordinàries de contractació de
serveis de comunicacions electròniques que
requereixin la portabilitat de numeració, en la
mesura que pot incrementar la necessitat dels
usuaris de desplaçar- físicament a centres d'atenció
presencial a clients o de realitzar intervencions
físiques en els domicilis dels clients per mantenir la
continuïtat en els serveis.

Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, no es
realitzaran pels proveïdors de serveis de
comunicacions
electròniques
campanyes
comercials extraordinàries de contractació de
serveis de comunicacions electròniques que
requereixin la portabilitat de numeració, en la
mesura que pot incrementar la necessitat dels
usuaris de desplaçar- físicament a centres d'atenció
presencial a clients o de realitzar intervencions
físiques en els domicilis dels clients per mantenir la
continuïtat en els serveis.

Amb aquesta mateixa finalitat, mentre estigui en
vigor l'estat d'alarma, se suspendran totes les
operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil
que no estiguin en curs, excepte en casos
excepcionals de força major.

Amb aquesta mateixa finalitat, mentre estigui en
vigor l'estat d'alarma, se suspendran totes les
operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil
que no estiguin en curs per a la materialització
serà??? necessària la presència ja sigui dels
operadors involucrats o els seus agents, ja sigui de
l'usuari, excepte en casos excepcionals de força
major. En aquells supòsits en què s'hagués iniciat
una operació de portabilitat i calgués suspendre-la
per requerir la realització d'alguna actuació
presencial per completar el procés, els operadors
involucrats han de garantir que aquesta operació
de portabilitat no es completi i que en cap moment
s'interrompi el servei al usuari.
Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, els
operadors proveïdors de serveis de comunicacions
electròniques no podran incrementar els preus
dels serveis en els contractes ja celebrats, ja sigui
d'abonament o de prepagament, sempre que
aquests serveis puguin donar lloc a operacions de
portabilitat de numeració fixa i mòbil un cop
finalitzat l'estat d'alarma, (No ho acabo
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d’entendre)però que actualment no poden ser-ho
a causa de la suspensió establerta en el present
article. El Secretari d'Estat de Telecomunicacions i
Infraestructures Digitals pot dictar instruccions per
l’ aplicació i aclariment d'aquesta mesura.

Apartat. 10e. Es modifiquen amb efectes des de l'entrada en vigor de el RDLL 8/2020, de 17 de març
l'apartat 1, el quart paràgraf de l'apartat 3, l'apartat 6, i s'afegeixen dos nous apartats 7 i 8 de l'article
34 que queden redactats com segueix:
Article 34. Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19.
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. Els contractes públics de serveis i de subministraments
de prestació successiva, vigents a l'entrada en vigor
d'aquest Reial decret llei, 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, de Contractes de
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i
de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer
de 2014, l'execució del qual esdevingui impossible com a
conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per
l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local
per combatre-ho, quedaran automàticament suspesos
des que es produís la situació de fet que impedeix la seva
prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre.
A aquests efectes, s'entendrà que la prestació pot
reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de
contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió.

«1. Els contractes públics de serveis i de subministraments
de prestació successiva, vigents al entrada en vigor
d'aquest Reial decret llei, 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, de Contractes de
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de
2014, l'execució del qual esdevingui impossible com a
conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades
per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració
local per combatre-ho, quedaran suspesos total o
parcialment des que es produís la situació de fet que
impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es
pugui reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la
prestació es pot reprendre quan, havent cessat les
circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint,
l'òrgan de contractació notificarà el contractista la fi de la
suspensió.

Quan d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior,
l'execució d'un contracte públic quedarà en suspens,
l'entitat adjudicadora ha d'abonar al contractista els
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant
el període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació
fefaent de la seva realitat , efectivitat i quantia pel
contractista. Els danys i perjudicis per què el contractista
podrà ser indemnitzat seran únicament els següents:
1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat
el contractista a el personal que figurés adscrit amb data
14 de març de 2020 l'execució ordinària del contracte,
durant el període de suspensió.
2n Les despeses per manteniment de la garantia
definitiva, relatius a el període de suspensió del contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de
maquinària, instal·lacions i equips relatius a el període de
suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució
del contracte, sempre que el contractista acrediti que
aquests mitjans no van poder ser emprats per altres
finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

Quan d'acord amb el que disposa el paràgraf anterior,
l'execució d'un contracte públic quedarà totalment en
suspens, l'entitat adjudicadora ha d'abonar al contractista
els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest
durant el període de suspensió, prèvia sol·licitud i
acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia
pel contractista. Els danys i perjudicis per què el
contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els
següents:
1r Les despeses salarials que efectivament hagués abonat
el contractista all personal que figurés adscrit amb data 14
de març de 2020 l'execució ordinària del contracte, durant
el període de suspensió.
2n Les despeses per manteniment de la garantia
definitiva, relatius al període de suspensió del contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de
maquinària, instal·lacions i equips relatius a el període de
suspensió del contracte, adscrits directament a l’execució
del contracte, sempre que el contractista acrediti que
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4t Les despeses corresponents a les pòlisses
d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte de
el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del
contracte.
L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués
apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació descrita en el seu primer
paràgraf. Amb aquesta finalitat el contractista haurà de
dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan de contractació
reflectint: les raons per les que l'execució del contracte ha
esdevingut impossible; el personal, les dependències, els
vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips
adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els
motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels
mitjans citats en un altre contracte. Les circumstàncies
que es posin de manifest en la sol·licitud podran ser
objecte de posterior comprovació. Transcorregut el
termini indicat sense notificar-se la resolució expressa a al
contractista, aquesta haurà d'entendre desestimatòria.
No és aplicable a les suspensions a què es refereix el
present article el que disposa l'apartat 2.a) de l'article 208
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni tampoc el que
disposa l'article 220 de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes de Sector Públic.
A més, en aquells contractes públics de serveis i de
subministraments de prestació successiva, quan al
venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou
contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació com
a conseqüència de la paralització dels procediments de
contractació derivada del que disposa 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, i no es pot formalitzar el
corresponent nou contracte, podrà aplicar el previst en
l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic, amb
independència de la data de publicació de la licitació de
dit nou expedient.
La suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb
aquest article no constituirà en cap cas una causa de
resolució dels mateixos.
2. En els contractes públics de serveis i de
subministrament diferents dels referits a l'apartat
anterior, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret
llei, 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 aquests no haguessin perdut la
seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet
creada.

aquests mitjans no van poder ser emprats per altres
finalitats diferents durant la suspensió del contracte.
4t Les despeses corresponents a les pòlisses
d'assegurança previstes al plec i vinculades al objecte de
el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del
contracte.
En cas de suspensió parcial, els danys i perjudicis a
abonar seran els corresponents d'acord amb el present
apartat d'aquest article a la part del contracte suspesa.
L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués
apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació descrita en el seu primer
paràgraf. Amb aquesta finalitat el contractista haurà de
dirigir la seva sol·licitud a l’ òrgan de contractació
reflectint: les raons per les que l'execució del contracte
ha esdevingut impossible; el personal, les dependències,
els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips
adscrits a l’ execució del contracte en aquest moment; i
els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista
dels mitjans citats en un altre contracte. Les
circumstàncies que es posin de manifest en la sol·licitud
podran ser objecte de posterior comprovació.
Transcorregut el termini indicat sense notificar-se la
resolució expressa al contractista, aquesta haurà
d'entendre’s desestimatòria.
Això no obstant, en el cas que entre el personal que
figurés adscrit al contracte a què es refereix el punt 1r
d'aquest apartat es trobi personal afectat pel permís
retribuït recuperable que preveu el Reial Decret Llei
10/2020, de 29 de març, l'abonament per l'entitat
adjudicadora de les corresponents despeses salarials no
tindrà el caràcter d'indemnització sinó d'abonament a
compte per la part corresponent a les hores que siguin
objecte de recuperació en els termes de l'article tres de
l'esmentat Reial Decret Llei, a tenir en compte en la
liquidació final del contracte.
No és aplicable a les suspensions a què es refereix el
present article el que disposa l’apartat 2.a) de l'article 208
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni tampoc el que
disposa l’article 220 de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes de Sector Públic.
A més, en aquells contractes públics de serveis i de
subministraments de prestació successiva, quan al
venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou
contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació com
a conseqüència de la paralització dels procediments de
contractació derivada del que disposa 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, i no es pot formalitzar el
corresponent nou contracte, podrà á aplicar el que preveu
l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes de Sector Públic, amb
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independència de la data de publicació de la licitació de
dit nou expedient.
La suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb
aquest article no constituirà en cap cas una causa de
resolució dels mateixos.»
3. En els contractes públics d'obres, vigents a l'entrada en
vigor d'aquest Reial decret llei, que celebrin les entitats
pertanyents al Sector Públic en el sentit definit en l'article
3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, sempre i quan
aquests no haguessin perdut la seva finalitat com a
conseqüència de la situació de fet creada per l'COVID-19
o les mesures adoptades per l'Estat, i quan aquesta
situació generi la impossibilitat de continuar l'execució del
contracte, el contractista podrà sol·licitar la suspensió de
l' mateix des que es produís la situació de fet que impedeix
la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre. A aquests efectes, s'entendrà que la prestació
pot reprendre quan, havent cessat les circumstàncies o
mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de
contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió.

«3. (...) En aquells contractes en què, d'acord amb el
«programa de desenvolupament dels treballs o pla
d'obra» estigués prevista la finalització del seu termini
d'execució entre el 14 de març, data d'inici de l'estat
d'alarma, i durant el període que duri el mateix, i com a
conseqüència de la situació de fet creada per l'COVID-19
o les mesures adoptades per l'Estat no pugui tenir lloc el
lliurament de l'obra, el contractista podrà sol·licitar una
pròrroga en el termini de lliurament final sempre que
ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si
se li amplia el termini inicial, i ha d'emplenar la
corresponent sol·licitud justificativa. »

L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista i en el termini de cinc dies naturals hagués
apreciat la impossibilitat d'execució del contracte com a
conseqüència de la situació descrita en el seu primer
paràgraf. Amb aquesta finalitat el contractista haurà de
dirigir la seva sol·licitud a l'òrgan de contractació
reflectint: les raons per les que l'execució del contracte ha
esdevingut impossible; el personal, les dependències, els
vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els equips
adscrits a l'execució del contracte en aquest moment; i els
motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels
mitjans citats en un altre contracte. Transcorregut el
termini indicat sense notificar-se la resolució expressa al
contractista, aquesta haurà d'entendre desestimatòria.
No és aplicable a les suspensions a què es refereix el
present article el que disposa l'apartat 2.a) de l'article 208,
ni en l'article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni
tampoc el que disposa l'article 220, ni en l'article 231 de
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de
Sector Públic.
El que disposa aquest apartat és aplicable a aquells
contractes en què, d'acord amb el «programa de
desenvolupament dels treballs o pla d'obra» estigués
prevista la finalització del seu termini d'execució entre el
14 de març, data d'inici de l' estat d'alarma, i durant el
període que duri el mateix, i com a conseqüència de la
situació de fet creada per l'COVID-19 o les mesures
adoptades per l'estat no pugui tenir lloc el lliurament de
l'obra. En aquests casos, el contractista podrà sol·licitar
una pròrroga en el termini de lliurament final sempre que
ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si
se li amplia el termini inicial.
Acordada la suspensió o ampliació del termini, només
seran indemnitzables els següents conceptes:
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1r Les despeses salarials que efectivament aboni el
contractista a el personal adscrit a l'execució ordinària del
contracte, durant el període de suspensió.
Les despeses salarials a abonar, seguint el VI conveni
col·lectiu general de sector de la construcció 2017-2021,
publicat el 26 de setembre de 2017, o convenis
equivalents pactats en altres àmbits de la negociació
col·lectiva, seran el salari base referit en l'article 47.2 .a de
el conveni col·lectiu de sector de la construcció, el
complement per discapacitat de l'article 47.2.b de
l'esmentat conveni, i les gratificacions extraordinàries de
l'article 47.2.b, i la retribució de vacances, o els seus
conceptes equivalents respectius pactats en altres
convenis col·lectius de el sector de la construcció.
Les despeses hauran de correspondre a el personal indicat
que estigués adscrit a l'execució abans de l'14 de març i
continua adscrit quan es reprengui.
2n Les despeses per manteniment de la garantia
definitiva, relatius a el període de suspensió del contracte.
3r Les despeses de lloguers o costos de manteniment de
maquinària, instal·lacions i equips sempre que el
contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser
emprats per altres finalitats diferents de l'execució del
contracte suspès i el seu import sigui inferior a el cost de
la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment
de maquinària, instal·lacions i equips.
4t Les despeses corresponents a les pòlisses
d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte de
el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del
contracte.
El reconeixement de el dret a les indemnitzacions i al
rescabalament de danys i perjudicis que es contempla en
aquest article únicament tindrà lloc quan el contractista
adjudicatari principal acrediti fefaentment que es
compleixen les següents condicions:
- Que el contractista principal, els subcontractistes,
proveïdors i subministradors que hagués contractat per a
l'execució del contracte estiguessin al 'corrent de
l'acompliment de les seves obligacions laborals i socials, a
data 14 de març de 2020.
- Que el contractista principal estigués al corrent en el
compliment de les seves obligacions de pagament als seus
subcontractistes i subministradors en els termes que
preveuen els articles 216 i 217 de la Llei 9/2017, de
contractes del Sector Públic, a data 14 de març de 2020.
4. En els contractes públics de concessió d'obres i de
concessió de serveis vigents a l'entrada en vigor d'aquest
Reial decret llei, celebrats per les entitats pertanyents a
Sector Públic en el sentit definit en l'article 3 de la Llei
9/2017 , de 8 de novembre, la situació de fet creada per
l'COVID-19 i les mesures adoptades per l'Estat, les
comunitats autònomes o l'Administració local per
combatre-donaran dret al concessionari a el restabliment
de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons
procedeixi en cada cas, l'ampliació de la seva durada
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inicial fins a un màxim d'un 15 per 100 o mitjançant la
modificació de les clàusules de contingut econòmic
incloses en el contracte.
Dit reequilibri en tot cas compensarà als concessionaris
per la pèrdua d'ingressos i l'increment dels costos
suportats, entre els quals es consideraran les possibles
despeses addicionals salarials que efectivament
haguessin abonat, respecte als previstos en l'execució
ordinària del contracte de concessió de obres o de serveis
durant en el període de durada de la situació de fet creada
per l'COVID-19. Només es procedirà a aquesta
compensació prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la
realitat, efectivitat i import pel contractista d'aquestes
despeses.
L'aplicació del que disposa aquest apartat només serà
procedent quan l'òrgan de contractació, a instància del
contractista, hagués apreciat la impossibilitat d'execució
del contracte com a conseqüència de la situació descrita
en el seu primer paràgraf.
5. El que disposa aquest article també és aplicable als
contractes, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial
decret llei, celebrats per entitats de sector públic amb
subjecció a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre
procediments de contractació en els sectors de l'aigua,
l'energia, els transports i els serveis postals o Llibre i de
Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures
urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic
espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit
de la contractació pública en determinats sectors;
d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de
l'àmbit tributari i de litigis fiscals.
6. El que preveuen els apartats 1 i 2 d'aquest article no és
aplicable en cap cas als següents contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari,
farmacèutic o d'una altra índole, l'objecte estigui vinculat
amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de
manteniment de sistemes informàtics.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per
garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i
serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques
que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos
dels pressupostos generals de l'Estat.
El règim que preveu aquest article s'entén sense perjudici
de les mesures que pugui adoptar el ministre de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat
competent designada a l'article 4 de 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, per garantir les prestacions
necessàries amb vista a la protecció de persones, béns i
llocs. Aquestes mesures poden implicar, entre altres, una
modificació dels supòsits en què és procedent la
suspensió dels contractes.

«6. El que preveuen els apartats anteriors d'aquest
article, a excepció del que preveu el penúltim paràgraf
de l'apartat 1, no és aplicable en cap cas als següents
contractes:
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari,
farmacèutic o d'una altra índole, l'objecte estigui vinculat
amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de
manteniment de sistemes informàtics.
No obstant, en el cas dels contractes de serveis de
seguretat i neteja, si (o sí)?? serà possible la seva
suspensió total o parcial, en els termes que estableix
l'apartat 1 d'aquest article, i a instància del contractista
o d'ofici, si com a conseqüència de les mesures
adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o
l'Administració local per combatre el COVID 19, algun o
alguns dels seus edificis o instal·lacions públiques
quedaran tancats total o parcialment esdevenint
impossible que el contractista presti la totalitat o part
dels serveis contractats. En el supòsit de suspensió
parcial, el contracte quedarà parcialment suspès pel que
fa a la prestació dels serveis vinculats als edificis o
instal·lacions públiques tancades totalment o
parcialment, des de la data en què l'edifici o instal·lació
pública o part dels mateixos quedi tancada i fins que la
mateixa es reobri. A aquests efectes, l'òrgan de
contractació li notificarà el contractista els serveis de
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seguretat i neteja que hagin de mantenir-se en cadascun
dels edificis. Així mateix, haurà de comunicar, la data de
reobertura total de l'edifici o instal·lació pública o part
dels mateixos perquè el contractista procedeixi a
restablir el servei en els termes pactats.
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per
garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i
serveis de transport.
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques
que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos
dels pressupostos generals de l'Estat.
El règim que preveu aquest article s'entén sense perjudici
de les mesures que pugui adoptar el ministre de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat
competent designada al article 4 de 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, per garantir les prestacions
necessàries amb vista a la protecció de persones, béns i
llocs. Aquestes mesures poden implicar, entre altres, una
modificació dels supòsits en què és procedent la
suspensió dels contractes.
7. Als efectes d'aquest article només tenen la
consideració de «contractes públics» aquells contractes
que d'acord amb els seus plecs estiguin subjectes a: la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de
2014; o a el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del sector Públic; o a la Llei 31/2007, de 30
d'octubre, sobre procediments de contractació en els
sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis
postals; o Llibre I de Reial decret llei 3/2020, de 4 de
febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen al
ordenament jurídic espanyol diverses directives de la
Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en
determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i
fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals; o
a la Llei 24/2011, d'1 d'agost, de contractes de sector
públic en els àmbits de la defensa i de la seguretat.
8. A l’ efecte del que assenyala el present article, les
despeses salarials a les que fa al·lusió s'inclouran les
relatives en les cotitzacions a la Seguretat Social que
corresponguin.

Apartat 13e. Modificació de l’art. 40, que quedarà redactat de la manera següent:
Article 40. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i

1. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i
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d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per
videoconferència que asseguri l'autenticitat i la connexió
bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels
assistents en remot. La mateixa regla és aplicable a les
comissions delegades i a les altres comissions obligatòries
o voluntàries que tingués constituïdes. La sessió
s'entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.

2. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, els acords dels òrgans de govern i
d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions podran adoptar
mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho
decideixi el president i s'han d'adoptar així quan ho
sol·liciti, al menys, dos dels membres de l'òrgan. La
mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a
les altres comissions obligatòries o voluntàries que
tingués constituïdes. La sessió s'entendrà celebrada al
domicili social. És aplicable a totes aquests acords el que
estableix l'article 100 de Reial Decret 1784/1996, de 19 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Registre
Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils.
3. El termini de tres mesos a comptar des del tancament
de l'exercici social perquè l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica obligada formuli els
comptes anuals, ordinàries o abreujades, individuals o
consolidats, i, si fos legalment exigible, l'informe de
gestió, i per formular els altres documents que siguin
legalment obligatoris per la legislació de societats queda
suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma, reprenent de nou
per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data.

4. En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma,
l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica
obligada ja ha formulat els comptes de l'exercici anterior,
el termini per a la verificació comptable d'aquests
comptes, si la auditoria fos obligatòria, s'entendrà

d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per
videoconferència o per conferència telefònica múltiple,
sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels
mitjans necessaris, el secretari de l’òrgan reconegui la
seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà
immediatament a les adreces de correu electrònic de
cadascun dels concurrents. La mateixa regla és aplicable
a les comissions delegades i a les altres comissions
obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La
sessió s'entendrà celebrada al domicili de la persona
jurídica.
Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, les juntes o assemblees d'associats o
de socis podran celebrar-se per vídeo o per conferència
telefònica múltiple sempre que totes les persones que
tinguessin dret d'assistència o els qui els representen
disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan
reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta,
que remetrà immediatament a les adreces de correu
electrònic.
2. Tot i que els estatuts no ho haguessin previst, durant el
període d'alarma, els acords dels òrgans de govern i
d'administració de les associacions, de les societats civils i
mercantils, del consell rector de les societats cooperatives
i del patronat de les fundacions es podran adoptar
mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que
ho decideixi el president i quan ho sol·licitin, al menys, dos
dels membres de l'òrgan. La mateixa regla és aplicable a
les comissions delegades i a les altres comissions
obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes. La
sessió s'entendrà celebrada al domicili social. És aplicable
a totes aquests acords el que estableix l'article 100 de
Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de Registre Mercantil, encara que no es
tracti de societats mercantils.
3. L'obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o
abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres
mesos a comptar des del tancament de l'exercici social
que incumbeix l'òrgan de govern o administració d'una
persona jurídica i, quan sigui legalment exigible,
l'informe de gestió i altres documents exigibles segons la
legislació de societats, queda suspesa fins que finalitzi
l'estat d'alarma, reprenent de nou (l’obligació de
formular els comptes) per altres tres mesos a comptar
des d'aquesta data. No obstant això , serà vàlida la
formulació dels comptes que realitzi l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica durant l'estat
d'alarma i pot igualment realitzar la seva verificació
comptable dins el termini legalment previst o acollint-se
a la pròrroga prevista en l'apartat següent .
4. En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma
o durant la vigència d'aquest, l'òrgan de govern o
administració d'una persona jurídica obligada hagi
formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini per
a la verificació comptable de aquests comptes, tant si
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prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat
d'alarma.
5. La junta general ordinària per aprovar els comptes de
l'exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres
mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per
formular els comptes anuals.
6. Si la convocatòria de la Junta General s'hagués publicat
abans de la declaració de l'estat d'alarma però el dia de
celebració és posterior a aquesta declaració, l'òrgan
d'administració podrà modificar el lloc i l'hora previstos
per a celebració de la junta o revocar l'acord de
convocatòria mitjançant anunci publicat amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web
de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el
«Butlletí oficial de l'Estat». En cas de revocació de l'acord
de convocatòria, l'òrgan d'administració haurà de
procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la
data en què hagi finalitzat l'estat d'alarma.

l'auditoria fos obligatòria com voluntària, s'entendrà
prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat
d'alarma.
5. La junta general ordinària per aprovar els comptes de
l'exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres
mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per
formular els comptes anuals.
6. Si la convocatòria de la Junta General s'hagués publicat
abans de la declaració de l'estat d'alarma però el dia de
celebració fos posterior a aquesta declaració, l'òrgan
d'administració podrà modificar el lloc i l'hora previstos
per la celebració de la junta o revocar l'acord de
convocatòria mitjançant anunci publicat amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web
de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el
«Butlletí oficial de l'Estat». En cas de revocació de l'acord
de convocatòria, l'òrgan d'administració haurà de
procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la
data en què hagi finalitzat l'estat d'alarma.
6.bis. En relació a la proposta d'aplicació del resultat, les
societats mercantils que, havent formulat els seus
comptes anuals, convoquin la junta general ordinària a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, podran
substituir la proposta d'aplicació del resultat continguda
en la memòria per una altra proposta.
L'òrgan d'administració haurà de justificar amb la base
de la situació creada pel COVID-19 la substitució de la
proposta d'aplicació del resultat, que també ha
d'acompanyar d'un escrit de l'auditor de comptes en el
qual aquest indiqui que no hauria modificat la seva
opinió auditora si hagués conegut, en el moment de la
seva signatura, la nova proposta.

7. El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una
junta general de socis i aixequi acta de la reunió podrà
utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real
que garanteixin adequadament el compliment de la
funció notarial.
8. Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les
societats de capital els socis no podran exercir el dret de

Si es tracta de societats i la junta general ordinària
estigués convocada, l'òrgan d'administració podrà
retirar de l'ordre del dia la proposta d'aplicació
delresultat a l'efecte de sotmetre una nova proposta a
l'aprovació d'una junta general que haurà de celebrar-se
també dins del termini legalment previst per a la
celebració de la junta general ordinària. La decisió de
l'òrgan d'administració s'ha de publicar abans de la
celebració de la junta general ja convocada. En relació a
la nova proposta s'han de complir els requisits de
justificació de l’ escrit d'auditor de comptes assenyalats
en el paràgraf anterior. La certificació de l'òrgan
d'administració a l'efecte del dipòsit de comptes es
limitarà, si escau, a l'aprovació dels comptes anuals,
presentant posteriorment en el Registre Mercantil
certificació complementària relativa a l'aprovació de la
proposta d'aplicació del resultat.
7. El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una
junta general de socis i aixequi acta de la reunió podrà
utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real
que garanteixin adequadament el compliment de la
funció notarial.
8. Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les
societats de capital els socis no podran exercir el dret de
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separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues
de la mateixa que, si escau, s'acordin.

separació fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues
de la mateixa que, si escau, s'acordin.

9. El reintegrament de les aportacions als socis
cooperatius que causin baixa durant la vigència de l'estat
d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a
comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.

9. El reintegrament de les aportacions als socis
cooperatius que causin baixa durant la vigència de l'estat
d'alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a
comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.

10. En el cas que, durant la vigència de l'estat d'alarma,
transcorregués el termini de durada de la societat fixat en
els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret
fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi
aquest estat .

10. En el cas que, durant la vigència de l'estat d'alarma,
transcorregués el termini de durada de la societat fixat en
els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret
fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi
aquest estat .

11. En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i
durant la vigència d'aquest estat, concorri causa legal o
estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per
a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta
general d' socis a fi que adopti l'acord de dissolució de la
societat o els acords que tinguin per objecte enervar la
causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma.

11. En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i
durant la vigència d'aquest estat, concorri causa legal o
estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per
a la convocatòria per l'òrgan d'administració de la junta
general de socis a fi que adopti l'acord de dissolució de la
societat o els acords que tinguin per objecte enervar la
causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d'alarma.

12. Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués
esdevingut durant la vigència de l'estat d'alarma, els
administradors no responia

12. Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués
esdevingut durant la vigència de l'estat d'alarma, els
administradors no respondran dels deutes socials
contrets en aquest període.

Apartat 18. L'apartat segon de la disposició transitòria primera, queda redactat en els termes
següents:
Disposició transitòria primera. Limitació a l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació.
RDLL 8/2020

RDLL 11/2020

1. No se'ls aplicaran les especialitats que preveu l'article
22 apartats 2 i 3 i article 23 d'aquest Reial decret-llei als
expedients de regulació d'ocupació per a la suspensió dels
contractes de treball o per a la reducció de jornada iniciats
o comunicats abans de l'entrada en vigor d'aquest i basats
en les causes previstes en el mateix.
2. Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions
i protecció per desocupació regulades en els articles 24,
25, 26 i 27 són aplicables als afectats pels procediments
de suspensió de contractes i reducció de jornada
comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a la
entrada en vigor d'aquest reial decret llei, sempre que
derivin directament del COVID-19.

2. Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions
i protecció per desocupació previstes en els articles 24 i
en els apartats 1 a 5 de l'article 25, són aplicables als
afectats pels procediments de suspensió de contractes i
reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb
anterioritat al entrada en vigor d'aquest Reial decret llei,
sempre que derivin directament del COVID- 19.
La mesura prevista en l'article 25.6 és aplicable als
treballadors que hagin vist suspesa la seva relació laboral
amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquest
Reial decret llei, sempre que aquesta suspensió sigui
conseqüència directa del COVID-19.

Possibilitat per les entitats locals de celebració i adopció d’acords de forma telemàtica (DF 2a)
S'afegeix un nou apartat 3 al article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, amb la redacció següent:
«3. En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal
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funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals, aquests
podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'alcalde o president o qui vàlidament els
substitueixi a l’ efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar
sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres
participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Així mateix, s’ha
d'assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la sessió, disposant els mitjans necessaris
per garantir el caràcter públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas.
Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències,
videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la
seguretat tecnològica, l'efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació
dels acords que s’adoptin »

Contractació pública (DF 7a)
Es modifica la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes de el sector públic per establir una
excepció a la durada dels contractes de serveis quan concorrin determinades circumstàncies. En
concret, es permet suspendre total o parcialment els contractes de neteja i seguretat quan els
edificis o instal·lacions on es desenvolupen quedin clausurats total o parcialment, esdevenint
impossible que el contractista presti els serveis. A l’ efecte d'aplicació de l'article 34 només tenen la
consideració de contractes públics aquells que d'acord amb els seus plecs estiguin subjectes a la Llei
de Contractes de Sector Públic o a la de sectors exclosos. I, les despeses salarials inclouen els relatius
a les cotitzacions a la Seguretat Social a l’efecte del que estableix l'article 34.
En aquest sentit el paràgraf segon de l'apartat 4 de l'article 29 queda redactat com segueix:
Article 29. Termini de durada dels contractes i d'execució de la prestació.
LCSP

LCSP post RDLL 11/2020

4. Els contractes de subministraments i de serveis de
prestació successiva tindran un termini màxim de durada
de cinc anys, incloent les possibles pròrrogues que en
aplicació de l'apartat segon d'aquest article acordi l'òrgan
de contractació, respectant les condicions i límits
establerts en les respectives normes pressupostàries que
siguin aplicables a l'ens contractant.
Excepcionalment, en els contractes de serveis es podrà
establir un termini de durada superior a l'establert en el
paràgraf anterior, quan ho exigeixi el període de
recuperació de les inversions directament relacionades
amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles
d'utilitzar-se en la resta de l'activitat productiva del
contractista o la seva utilització fora antieconòmica,
sempre que l'amortització d'aquestes inversions sigui un
cost rellevant en la prestació de servei, circumstàncies
que hauran de ser justificades en l'expedient de
contractació amb indicació de les inversions a les quals es
refereixi i del seu període de recuperació. El concepte de
cost rellevant en la prestació de servei serà objecte de
desenvolupament reglamentari.
El contracte de serveis de manteniment que es concerti
conjuntament amb el de la compra del bé a mantenir,
quan aquest manteniment només pugui ser prestat per
raons d'exclusivitat per l'empresa que va subministrar dit

Excepcionalment, en els contractes de subministraments
i de serveis es podrà establir un termini de durada
superior a l’establert en el paràgraf anterior, quan ho
exigeixi el període de recuperació de les inversions
directament relacionades amb el contracte i aquestes no
siguin susceptibles d'utilitzar-se en la resta de l'activitat
productiva del contractista o la seva utilització fora
antieconòmica, sempre que l'amortització d'aquestes
inversions sigui un cost rellevant en la prestació del
subministrament o servei, circumstàncies que hauran de
ser justificades en l’expedient de contractació amb
indicació de les inversions a les quals es refereixi i del seu
període de recuperació. El concepte de cost rellevant en
la prestació del subministrament o servei serà objecte de
desenvolupament reglamentari.
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bé, podrà tenir com termini de durada el de la vida útil del
producte adquirit.
Així mateix podrà establir-se als contractes de serveis
relatius als serveis a les persones un termini de durada
més gran quan això fos necessari per a la continuïtat
d'aquells tractaments als usuaris en què el canvi del
prestador pogués repercutir negativament.
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, quan
al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el
nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació
a realitzar pel contractista com a conseqüència
d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles
per a l'òrgan de contractació produïdes en el procediment
d'adjudicació i hi hagi raons d'interès públic per no
interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte
originari fins que comenci l'execució de el nou contracte i
en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense
modificar la resta de condicions del contracte, sempre que
l'anunci de licitació de el nou contracte s'hagi publicat
amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la
data de finalització del contracte originari.

Barcelona, 1 d’abril de 2020.
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Normativa aprovada pel Govern de
la Generalitat de Catalunya

Nota informativa 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 (DOGC núm. 8089, de 19-03-2020)
Mitjançant 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 CoVid-19 (DOGC núm. 8084A de 13-03-2020) es van acordar pel Govern de
la Generalitat un seguit d'actuacions per tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que es
poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia. Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de
14 de març, (BOE núm. 67, de 14-03-2020) pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha declarat el referit estat d'alarma, que permet,
d'acord amb el seu contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar
un seguit de mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020,
de 12 de març.
Segons determina la DF 1a del DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir
el dia 19-03-2020, excepte els arts. 1, 2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25-03-2020.1
El Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i dos disposicions finals:
El Decret llei conté determinades previsions en matèria de:









CONTRACTACIÓ PUBLICA (Capítol I): tot i la suspensió dels tràmits administratius en els termes
del RD 463/2020, de 14 de març, es fa necessari adoptar determinades mesures en relació al
compliment de determinats contractes actualment vigents en sectors d'activitat molt afectats
per la situació generada (neteja, transport escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància
així com en relació als que afecten el control de les obres que han estat licitades per
l'Administració de la Generalitat de Catalunya). També es preveu la possibilitat d'implementar
meses de contractació que es reuneixin sense l'assistència presencial, tot respectant la publicitat
i, per tant, la transparència exigible. Igualment s'autoritza als ens locals territorials, en
determinats supòsits, a emprar la tramitació d'emergència que portin a terme.
PREVISIONS EN MATÈRIA DE SALUT (Capítol II): es fan modificacions puntuals i temporals en la
normativa que regula el tractament dels residus hospitalaris, als efectes de garantir
adequadament el seu tractament i la no afectació a la població. I es regulen transitòriament
determinants supòsits de compatibilitat en relació amb el personal sanitari.
TRANSPARÈNCIA (Capítol III): Per tal de fer compatible el dret d’accés a la informació pública
amb la situació de l'estat d'alarma, es preveu que les sol·licituds d'accés a la informació publica
únicament es podran presentar pels mitjans electrònics habilitats.
TRANSPORT PÚBLIC (Capítol IV): es preveu la necessitat de valorar l'impacte que la disminució
dels ingressos tarifaris han de tenir en el sistema de transport i les obligacions de quantificació
que corresponen en aquest sentit als operadors, prestataris del servei de transport públic
afectat.
PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRIBUTS (Capítol V): es suspenen els terminis de presentació de
tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

1.- Aquests articles fan referència a: la suspensió de l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions

i equipaments públics de Catalunya (art.1); la suspensió de l'execució d'altres contractes dels ens locals (art.2); el manteniment de
llocs de treball afectats (art. 3); i la suspensió dels contractes d'obra i serveis o assistències vinculats o contractats per l'Administració
de la Generalitat o el seu sector públic (art. 6).
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AJUTS ALS AUTÒNOMS (Capítol VI): Es preveu sota determinades condicions un ajut màxim de
dos mil euros als treballadors autònoms per tal de pal·liar l'efecte en l'esmentat sector de la
pandèmia amb la consegüent reducció en l'activitat econòmica.
CONSTITUCIÓ, CELEBRACIÓ, I ACORDS DELS ORGANS COL·LEGIATS DELS ENS LOCALS
(Disposició addicional 3a): s’introdueix una regulació que permet que les reunions dels òrgans
col·legiats de les administracions locals es puguin celebrar a distància, en situacions
excepcionals, que, preservant la no posada en risc de la salut de les persones, permetin que els
òrgans de govern i de suport i assistència dels municipis que li són propis puguin funcionar
ordinàriament.

CONTRACTACIÓ (Capítol I)


Suspensió de l’execució d’altres contractes dels ens locals (art. 2): els òrgans competents dels
ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l’execució
de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s’estableixen en
l’art. 1 del DLL.



Suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions
i equipaments públics de Catalunya (art. 1): A partir del 13-03-2020 es declara la suspensió de
l’execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents:







contractes de neteja
monitoratge o anàlegs
gestió d’unitats d’escolarització compartida
traducció de llenguatge de signes
menjador escolar
transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, Instituts d’ESO,
batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials
d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris,
centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors.

La suspensió comporta, ex art. 208 LCSP, l’abonament al contractista, per part de l’Administració
contractant, dels imports corresponents a:
 les despeses salarials del personal adscrit al contracte;
 les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva;
 les pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per obligació contractual; i, si escau, de
l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat
durant el període de la suspensió.
Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits
als esmentats contractes, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat
econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball.
L'abonament de les despeses esmentades es durà a terme a partir de l’entrada en vigor del
Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableix en els corresponents
plecs o documents contractuals.
La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des del dia 14 de març de 2020
fins la data en què s’aixequi l’ordre de tancament dels centres educatius esmentats
L'acta de suspensió de l'execució es considerarà suficientment motivada amb la referència a
aquest Decret llei
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La suspensió de l’execució dels contractes per l’aplicació del decret llei en cap cas es podrà
considerar un motiu per a l’aplicació d’eros (art. 3)



Les meses de contractació (art. 4): En aquells procediments de contractació promoguts pels ens
locals, les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a l’obertura
d’ofertes econòmiques i/o d’altres criteris avaluables automàticament, a través de l’eina del
Sobre Digital 2.0, podran desenvolupar-se sense l’assistència presencial dels membres de les
meses i la resta de persones interessades.
Es recomana que en aquestes obertures s’utilitzi qualsevol dels mitjans electrònics existents que
assegurin el seguiment telemàtic en directe per part de la resta de membres de la mesa de
contractació i les persones interessades. Amb aquest objectiu, l’òrgan de contractació haurà de
proporcionar un enllaç que permeti fer aquest seguiment. Excepcionalment, si això no és
possible, s’ha de certificar que l’obertura de les proposicions econòmiques i/o d’altres criteris
avaluables automàticament, s’ha realitzat amb totes les garanties i, en qualsevol cas, es
notificarà als interessats l’acta de la sessió, al més aviat possible.



Tramitació per emergència (art. 5): L'adopció de qualsevol tipus de mesura de les entitats locals
per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones per fer front al COVID-19
els resultarà d'aplicació per tramitació d'emergència.

PREVISIONS EN MATÈRIA DE SALUT (Capítol II)


Modificació del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància
Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i
brots epidèmics (art. 8): Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del Decret 203/2015, de 15 de
setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de
notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics



Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients
diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19 (art. 9): Durant els temps que duri el període
d'alarma i emergència sanitària, els residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris
procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i
que tenen la consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestionaran de la manera
següent:
 Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, s'han de recollir
en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.
 La resta de residus procedents de l’atenció sanitària a aquests pacients, com són els equips
EPI, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres, s’han de
recollir en doble bossa de galga 220, de capacitat fins a 240 litres i amb tancament de
seguretat.
Tots aquests residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu transport exterior i
es tractaran com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sanitaris).



S'incorpora la infecció per Covid-19 a l'annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió
de residus sanitaris, que conté la relació de residus capaços de transmetre les infeccions que
generen els residus sanitaris específics (art.10)



Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari
del sistema públic, d’altres activitats públiques sanitàries (art. 11): amb caràcter excepcional i
transitori es declara d’interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui
desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques,
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centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord GOV/183/2013, de 23 de
desembre, prorrogat per l’Acord del GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment,
esdevé compatible l’exercici d’aquestes activitats públiques. En aquest cas, no és necessari
obtenir l’autorització expressa i formal prèvia a l’exercici de la segona activitat, que serà
substituïda per una declaració responsable.
PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA (Capítol III)


Sol·licituds d’accés a la informació pública (art. 12): durant el temps que estiguin vigents les
disposicions i mesures de contenció adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d’accés a la informació pública
es poden presentar, ÚNICAMENT, per mitjans electrònics.

PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRANSPORT PÚBLIC (Capítol IV)


Centralització de la informació (art. 13): amb l’objectiu de garantir l’adequada protecció de les
persones usuàries del transport públic, les autoritats de transport metropolità competents en el
territori o, en defecte d’autoritat, les administracions competents que en siguin titulars,
centralitzaran tota la informació de majors necessitats econòmiques dels seus respectius
sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions plantejades pels
operadors prestataris del servei de transport públic afectats.

PREVISIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA (Capítol V)


Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs (art. 14): en l'àmbit d'aplicació dels
tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la
presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte
l'estat d'alarma establert en 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 provocada pel COVID-19.

PREVISIONS EN MATÈRIA ECONÒMICA (Capítol VI)


Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya (art. 15): s'estableix un ajut, en
forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les
persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial
detreballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de
Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord
amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció
dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en
la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.
Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020,
en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones treballadores
autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana
dels beneficis mensuals des de l'alta.
Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de
la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà incompatible amb qualsevol altre
ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

CONSTITUCIÓ, CELEBRACIÓ, I ACORDS DELS ORGANS COL·LEGIATS DELS ENS LOCALS (Disposició
addicional 3a)
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Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar
sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o
de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les
sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que se celebri a distància.



En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats
poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri:






per mitjans electrònics (considerant també els telefònics i audiovisuals)
la identitat dels membres i de les persones que els supleixen
el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen; I,
la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real; i,
la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.



Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la
seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la
llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions.



Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió per
mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

Barcelona, 19 de març de 2020.
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NOTA INFORMATIVA en relació al DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial
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, i d'adopció d'altres mesures complementàries (DOGC núm. 8095A, de
25-03-2020)
La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de la
pandèmia generada pel coronavirus COVID-19:
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 COVID-19.
2) 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, que donava continuïtat a les mesures. El seu capítol I conté diverses mesures relatives
a la contractació pública, l'entrada en vigor de les quals va quedar ajornada, mesures que
s'orienten a garantir la continuïtat en els pagaments dels contractes públics i determinar l'abast
de les indemnitzacions per danys i perjudicis dels contractistes amb l'objectiu últim del
manteniment dels llocs de treball.
Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent
fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el
estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i entra en vigor el
mateix dia de la seva publicació al DOGC (25-03-2020).
Aquest Decret llei conté quatre capítols, vuit articles, tres disposicions addicionals, una disposició
transitòria i una disposició final.


CONTRACTACIÓ PÚBLICA. Capítol I (arts. 1 a 4): El RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 dictat per l’estat
(respecte del qual ja us vàrem oferir una nota informativa) també regula 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, estableixen que l'entitat contractant haurà d'abonar al contractista
els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, després de
fer la sol·licitud i l'acreditació de la seva realitat, efectivitat i quantia de forma fefaent per part del
contractista. Davant d'aquesta regulació resulta necessari efectuar determinades adaptacions del
Decret llei 7/2020.



ACTIVITAT SUBVENCIONAL. Capítol II (art. 5): La normativa estatal com la de la Generalitat de
Catalunya fins ara no contenen mesures en l'àmbit subvencional, i aquesta situació és
especialment rellevant en l'àmbit cultural i social.
Per això: s'han de donar viabilitat als
projectes, actuacions i activitats als quals la situació de força major generada per la pandèmia ha
impedit el compliment de les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions; i per
altra, es considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les eines
de la normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al procediment
administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el compliment de la finalitat de la
concessió de les subvencions per part dels beneficiaris, mesures que s'estableixen al capítol II,
article 5, d'aquest Decret llei.
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PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PÚBLIC DE L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA. Capítol III (art. 6 i 7)



CÀNON DE L’AIGUA. Capítol IV (art. 8): Dins de l’àmbit tributari: es considera que la reducció
temporal del cànon de l’aigua pot ser una mesura que no només compensi els efectes econòmics
de l'actual situació sobre famílies i indústries, sinó que contribueixi a la reactivació de l'economia
catalana. Aquestes reduccions, es vehiculen a través de l'aplicació d'un coeficient 0,5% sobre els
tipus domèstic, industrial general i específic, aplicables a consums efectuats durant els mesos
d'abril i maig de 2020. També s'ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa
social 0 per a persones especialment vulnerables en tots els trams de consum que assoleixin, i no
només en el primer tram.



CONTRACTES DE SERVEIS SOCIALS (DA1a)



RÈGIM ESPECIAL DELS CONVENIS RELACIONATS AMB EL COVID-19 (DA3a)

A continuació ens centrem en aquelles mesures del Decret Llei que poden ser de més d’interès pels ens
locals:

CONTRACTACIÓ PÚBLICA. Capítol I (arts. 1 a 4)
Es modifica l'article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i
a continuació us oferim un quadre
comparatiu entre les dues normes. En tot cas, us remetem a la “Nota informativa 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 (DOGC núm. 8089, de 19-032020” que podeu trobar a l’espai de l’FMC sobre la informació del COVID19:




Suspensió de l’execució d’altres contractes dels ens locals (art. 2)
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.

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació
parcial 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,
i d'adopció d'altres mesures complementàries.

Habilitació a les entitats locals de Catalunya

Suspensió de l'execució d'altres contractes dels ens
locals

Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya
podran dictar normes o actes administratius de
suspensió de l’execució de contractes, en els mateixos
termes i per a les mateixes circumstàncies que
s’estableixen en l’art. 1 del DLL.

Els òrgans competents de les entitats locals de
Catalunya podran dictar normes o actes administratius
de suspensió de l'execució de contractes, en els
mateixos termes i amb els mateixos efectes que
s'estableixen en l'article anterior.”

Suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i
equipaments públics de Catalunya (art. 1)
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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.

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació
parcial 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,
i d'adopció d'altres mesures complementàries.

1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de
Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020,
comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de
determinats contractes subscrits pels òrgans de
contractació competents del Departament d'Educació,
dels consells comarcals i dels ens locals; es declara la
suspensió de l'execució dels contractes dels centres
educatius que tinguin algun dels objectes següents:
contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió
d'unitats d'escolarització compartida, traducció de
llenguatge de signes, menjador escolar i transport
escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil
i primària, Instituts d'ESO, batxillerat i formació
professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults,
escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial,
escoles de música, escoles de dansa, conservatoris,
centres de títols propis, i centres d'ensenyaments
artístics superiors.

1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de
Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020,
comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de
determinats contractes de prestació successiva
subscrits pels òrgans de contractació competents del
Departament d'Educació, dels consells comarcals i de
les entitats locals, es declara la suspensió de l'execució
dels contractes dels centres educatius que tinguin algun
dels objectes següents: contractes de neteja,
monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització
compartida, traducció de llenguatge de signes i
transport escolar de les llars d'infants, escoles
d'educació infantil i primària, instituts d'ESO, batxillerat
i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles
d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació
especial, escoles de música, escoles de dansa,
conservatoris, centres de títols propis, i centres
d'ensenyaments artístics superiors. Aquesta suspensió
tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de març i
fins que s'acordi l'aixecament del tancament dels
centres escolars.

1.2 La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en
el marc del que estableix l'article 208 de la Llei 9/2017
de contractes del sector públic, comportarà
l'abonament al contractista, per part de l'Administració
contractant, dels imports corresponents a les despeses
salarials del personal adscrit al contracte, les despeses
corresponents al manteniment de la garantia definitiva
i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit
per obligació contractual, si escau, i de l'import
corresponent a un 3% del preu de les prestacions que
s'haurien d'haver executat durant el període de la
suspensió. Aquests abonaments tenen com a finalitat
última el manteniment dels llocs de treball adscrits als
esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar,
amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat
dels llocs de treball.

1.5 En cas que s'aixequi l'acta de suspensió de
l'execució del contractes que preveu l'article 208.1 de
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es
considerarà suficientment motivada amb la referència
a aquest Decret llei.

1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la
pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria
d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març,
sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb
motiu del coronavirus SARS-CoV-2, 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, atès que
aquestes mesures comporten la impossibilitat de
prestació de determinats contractes de prestació
successiva vinculats a edificis, instal·lacions i
equipaments públics, com els de neteja, seguretat i
vigilància, manteniment, consergeria, jardineria o
altres, així com en els contractes de centres i
establiments competència del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, l'administració o entitat
contractant podrà declarar la suspensió d'aquests
contractes des del moment en què resulti impossible la
seva execució mitjançant l'aixecament de l'acta
corresponent o a instància del contractista. Si a causa
de les mesures adoptades es produeix una reducció de
les prestacions objecte del contracte, l'òrgan de
contractació podrà determinar les prestacions que es
continuen realitzant, i si aprecia la conveniència de
suspendre les prestacions per raons de salut pública i
minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la
suspensió total.

1.6 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la
pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria
d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març,

1.3 La suspensió dels contractes previstos en els
apartats anteriors comportarà en tots els casos
l'abonament al contractista, per part de

1.3 L'abonament de les despeses esmentades es
portarà a terme a partir de l'entrada en vigor d'aquest
Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada
contracte s'estableixi en els corresponents plecs o
documents contractuals.
1.4 La durada de la suspensió de l'execució dels
contractes s'estableix des del dia 14 de març de 2020
fins a la data en què s'aixequi l'ordre de tancament dels
centres educatius esmentats.
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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.

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació
parcial 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,
i d'adopció d'altres mesures complementàries.

sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d'aplicació al personal al servei de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb
motiu del coronavirus SARS-CoV-2, , 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. Atès que
aquestes mesures comporten la impossibilitat de
prestació de determinats contractes vinculats a edificis,
instal·lacions i equipaments públics, com els de
seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, es
declara amb efectes del dia 16 de març de 2020 la
suspensió d'execució d'aquests contractes amb els
mateixos efectes previstos als punts 2 a 5 de l'article
anterior. En cas que a causa de les mesures adoptades
es produeixi una reducció de les prestacions objecte del
contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar les
prestacions que es continuen realitzant, si bé en el cas
que la prestació objecte del contracte resulti
innecessària, tal i com s'ha indicat, es produirà la
suspensió total.

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. En els
contractes de neteja i de seguretat i vigilància
s'aplicarà el règim d'indemnitzacions previst a l'article
208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tenint en
compte igualment tots els danys i perjudicis
efectivament soferts i les despeses acreditades.
1.4 Per tal de garantir el manteniment dels llocs de
treball adscrits als contractes esmentats i amb
l'objectiu de no afectar, amb caràcter general,
l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball,
per resolució del conseller o consellera d'Educació en
els contractes de l'apartat 1, del conseller o consellera
competent per raó de la matèria o de l'òrgan
competent en la resta de casos, es garanteix la
continuïtat en el pagament dels contractes que
queden suspesos 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 en els termes de
l'apartat 3, i produint-se la regularització definitiva
dels pagaments, si escau, a la finalització del període
de suspensió.
1.5 Quan les necessitats concretes dels edificis,
instal·lacions i equipaments públics els contractes dels
quals haguessin quedat suspesos d'acord amb aquest
article, requereixin l'execució d'actuacions puntuals
de les prestacions suspeses, els contractistes estaran
obligats a atendre els requeriments de l'Administració
o entitat del sector públic contractant i garantir la
prestació
del
servei
requerit.
1.6 Els contractes de concessió de serveis, com
menjadors escolars i altres afectats pel tancament dels
centres escolars, queden subjectes al règim establert
a l'article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de
març, pel que fa a la suspensió i al pagament de les
indemnitzacions corresponents. A sol·licitud del
contractista i per resolució del conseller o consellera
d'Educació s'establiran les mesures necessàries per al
reequilibri econòmic d'aquests contractes.



Manteniment de llocs de treball afectats (art. 3)”
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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.

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de
modificació parcial 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, i d'adopció
d'altres mesures complementàries.

La suspensió de l'execució dels contractes
per aplicació d'aquest Decret llei en cap
cas es podrà considerar un motiu per a
l'aplicació d'expedients de regulació
d'ocupació.

La suspensió de l'execució dels contractes total o
parcial i l'aplicació del règim establert als articles
1.4 i 6.2 d'aquest Decret llei en cap cas es podrà
considerar un motiu per aplicar expedients de
regulació d'ocupació en relació amb els llocs de
treball adscrits als contractes suspesos, llevat del
supòsit previst a l'apartat 6 de l'article 1. En el cas
que l'empresa o entitat afectada per la suspensió
sol·liciti l'aplicació d'un expedient de regulació
d'ocupació que afecti els llocs de treball adscrits
als contractes suspesos, ho haurà de comunicar
immediatament a l'òrgan contractant que
acordarà la suspensió del pagament a compte
previst en aquest Decret llei.

ACTIVITAT SUBVENCIONAL: Capítol II (art. 5)



Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb
la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, en
relació a les condicions
establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de
donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel
context generat pel COVID-19 o per les mesures preses per combatre'l.



En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural, social, ocupacional i
d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de
les mesures preses per combatre'l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, l'òrgan
concedent pot:
a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva
justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de
regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions
subvencionades.
b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit,
totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les
seves obligacions envers del procediment subvencional.

PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PÚBLIC DE L'ÀMBIT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. Capítol III (art. 6 i 7)


Durant el període de l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les
entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic
sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de
la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i les
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entitats que en depenen, podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital,
i tindran plena validesa jurídica, sempre que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els
supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans
durant la sessió, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta modalitat de reunió.


Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les entitats
indicades a l'apartat 1 anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió
presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres,
d'acord amb la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista
aquesta manera de reunió. En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a
través dels mitjans telemàtics adients.



El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició
dels responsables de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi
l'estat d'alarma, reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d'aquella data. En el cas que, a
la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica del
sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el
termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, quan l'auditoria resulti obligatòria,
s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.



El termini per tramitar els comptes anuals previst en l'article 81.3 del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins
que finalitzi l'estat d'alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament
aprovats per l'òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar
des que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a la
Sindicatura de Comptes.

CÀNON DE L’AIGUA. Capítol IV (art. 8)



Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la
declaració de l'estat d'alarma per gestionar la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
s'aplica una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua corresponent als contribuents
següents:
1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua un tipus
de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.
2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, se'ls
aplica un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els
apartats 1 i 2 de l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, sobre el tipus de
gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un
coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s'aplica als valors dels paràmetres de
contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l'aigua
mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial,
previst en l'apartat 4 de l'article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l'apartat 4 de
l'article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua per a la
producció d'energia elèctrica.
4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, se’ls aplica un coeficient reductor 0,5 sobre
els valors previstos a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la
quota que els resulti d'aplicació.
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Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que inclogui la repercussió
del cànon corresponent als consums d'aigua efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació
que emeti directament l'agència corresponent pel mateix període de consum. No obstant això, en els
casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el
servei, la reducció s'aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril
de 2020.

CONTRACTES DE SERVEIS SOCIALS: DA 1a


Totes les mesures adoptades, o que es puguin adoptar en un futur, respecte dels contractes dins
l'àmbit dels serveis socials subscrits a l'empara de la normativa aplicable en matèria de contractes del
sector públic, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels
serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i a l'empara de les
ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que estableixen el règim
jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels
convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels
serveis socials.



Totes les habilitacions atribuïdes als consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes, i
directors i directores d'organismes i entitats del sector públic per a la suspensió de l'execució dels
contractes previstes en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, resulten aplicables als instruments no
contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de
Catalunya, a l'empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, i a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria de
serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les
entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament
i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.

EFICÀCIA DELS CONVENIS SUBSCRTIS EN L’ÀMBIT DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA: DA 3a.


Mentre es mantingui l'estat d'alarma, no resultaran d'aplicació als convenis subscrits en l'àmbit de
l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 les previsions establertes als articles 111.3 i
112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques
catalanes. Consegüentment, aquests convenis desplegaran la seva eficàcia des del moment de la seva
signatura, sense perjudici de la posterior publicació, i se'n donarà trasllat, si generen drets i
obligacions de contingut econòmic per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la
Intervenció General per al seu coneixement.

Barcelona, 25 de març de 2020.
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NOTA INFORMATIVA en relació al DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves
mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19 (DOGC núm. 8098,
de 28-03-2020)
Aquest Decret llei té per objecte l'adopció de noves mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i
social derivat de la greu situació actual.
El que disposa el Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma, excepte que s'estableixi un
altre termini de vigència i llevat del que es disposa a l’art. 1 (mesures de personal en favor del personal
estatutari de l’Institut Català de la Salut).
El Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC (28-03-2020).
Pel que fa al contingut del Decret llei s'estructura en quatre capítols, cinc articles, dos disposicions
addicionals, una disposició transitòria i una disposició final:
 El capítol I estableix mesures en matèria de despeses de personal, aprova la mesura extraordinària i urgent
per recuperar l'import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català
de la Salut, establert en l’ Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de
treball d'aquest personal.
 El capítol II estableix mesures en matèria mortuòria, que permetin agilitar el temps de donar als cadàvers
el corresponent destí final, de conformitat amb les previsions normatives que, en matèria de serveis
funeraris i policia sanitària mortuòria, resulten d'aplicació. Així mateix s’adopten mesures per tal que la
prestació dels serveis funeraris en una situació de pandèmia es faci de manera continua i universal,
garantint el dret de les persones usuàries, en el marc de les disposicions que, en matèria de salut pública,
s'adoptin per garantir la salut de les persones i reduir els riscos de malaltia o contagi. A tal efecte, i mentre
es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats per l'autoritat competent en
matèria de salut serveis de prestació forçosa. Finalment, i amb el mateix objecte, es considera adient
establir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la
realització del seu destí final d'inhumació o incineració.
 El capítol III ,estableix mesures relatives a la suspensió de les assemblees generals de qualsevol tipus de
les entitats esportives catalanes, preveient el règim jurídic d'aplicació una vegada aixecat l'estat d'alarma,
suspenent igualment les facultats dels òrgans competents per elegir juntes o comissions directives
d'aquestes entitats, finalment es preveu el perllongament automàtic del mandat a aquells òrgans directius
que vegin durant l'estat d'alarma expirat el seu mandat.
 El capítol IV adopta diverses solucions en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les
disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i a les juntes de propietaris en les
comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal durant la vigència de l'estat d'alarma. Així, es
disposa l'ampliació dels terminis legalment previstos per a la reunió dels òrgans d'aquestes entitats i la
possibilitat d'ajornar o modificar les reunions convocades amb anterioritat a la declaració de l'estat
d'alarma. Així mateix, s'admet la celebració de reunions i l'adopció d'acords per mitjà de videoconferència
o d'altres mitjans de comunicació i també l'adopció d'acords sense reunions, d'acord amb el requisits
previstos pel Codi civil de Catalunya i encara que els estatuts no ho prevegin. Finalment, es disposa
l'ampliació de terminis per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents exigibles
legalment. En l'àmbit de les cooperatives, a més de les disposicions relatives a la convocatòria i celebració
de les reunions i a l'adopció d'acords, també es regula la possibilitat de suspendre de forma total o parcial
l'activitat cooperativitzada, així com la pròrroga del reemborsament de les aportacions de les persones
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sòcies de la cooperativa que causin baixa durant la vigència de l'estat d'alarma. Les mesures d'aquest
capítol es dicten a l'empara dels articles 124 i 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
 La disposició addicional primera introdueix una precisió al que preveu l'article 6.2 del Decret llei 8/2020,
de 24 de març, ja que el que preveu aquest article podrà ser portat a terme també fent ús de mitjans
telemàtics.
 La disposició addicional segona preveu un règim extraordinari i restrictiu d'extensió dels efectes de la
força major a determinats esdeveniments, tot condicionant-lo a la resolució que es dicti per al
departament competent en matèria de cultura.
A continuació ens centrem en aquelles mesures del Decret Llei que poden ser de més d’interès pels ens locals:
Capítol II.



MESURES EN MATÈRIA MORTUÒRIA (art. 2):
S'afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, en relació a les
condicions de prestació de serveis funeraris i facultats en matèria de policia sanitària mortuòria en
situacions d'emergència sanitària greu. I s’estableix que:
- La prestació dels serveis funeraris en situacions de pandèmia, catàstrofes i situacions similars ha de
garantir la continuïtat i universalitat del servei, així com els drets de les persones usuàries, en el marc
de les disposicions que, en matèria de salut pública, s'adoptin per garantir la salut de les persones i
reduir els riscos de malaltia o contagi. A aquests efectes, mentre es mantingui la situació de greu
emergència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats per l'autoritat competent en matèria de
salut serveis de prestació forçosa. Aquesta declaració implica qualsevol de les accions següents:
a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats
una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la
possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, de manera que en aquest cas el dret
previst a l'article 3.1.h) de la present Llei relatiu a la lliure elecció de l'empresa funerària es podrà
exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. L'assignació de
les empreses funeràries s'efectuarà a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent.
b) La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat
de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment. Això no exclou el dret de les
persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat. Aquest
preu es determinarà per part de l'òrgan competent en matèria de salut, a proposta motivada de
l'ens local territorial corresponent.
La gestió del servei funerari s'ha de fer en el tanatori (domicili mortuori), encara que el tipus de
fèretre es determinarà en el moment de realitzar-se el transport del cadàver des del centre
hospitalari, centre residencial o altre lloc de defunció fins al domicili mortuori.
La prestació bàsica ha de permetre optar entre enterrament o incineració, sempre que hi hagi
disponibilitat. En cas d'impossibilitat d'incinerar per manca de capacitat operativa de les
instal·lacions corresponents, es pot procedir a la inhumació provisional, sense perjudici de la
posterior exhumació i incineració realitzades de conformitat amb la normativa de sanitat
mortuòria. Igualment, en cas d'impossibilitat d'enterrament per manca d'espai als cementiris, es
podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que
sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.
c) La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les autoritats sanitàries
en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que resulti aplicable.
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A l'efecte de l'adopció de mesures en matèria de policia sanitària mortuòria:
a) Les facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria s'exerceixen per la persona
titular de la Secretaria de Salut Pública. L'òrgan esmentat també pot delegar l'exercici de les
facultats esmentades en aquest apartat en altres òrgans, que poden ser també de
l'Administració local.
b) S'habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les competències sobre serveis
funeraris i per imposar obligacions addicionals de caràcter excepcional i transitori a les entitats
relacionades amb la prestació d'aquests serveis, sense perjudici de les requises o expropiacions
urgents que convingui adoptar.
c) L'exercici i el contingut dels drets de les persones usuàries dels serveis funeraris resten
condicionats als requeriments de salut pública que estableixi la Secretaria de Salut Pública, la qual
ha d'adoptar totes les mesures possibles per fer-los efectius.
El Govern de la Generalitat, a través dels òrgans en cada cas competents, ha d'establir els mecanismes
adients d'assistència psicològica, acompanyament i suport a la gestió del dol de les persones afectades.
En l'adopció d'aquestes mesures, sempre que sigui possible, es tindrà en compte la pluralitat religiosa.



D'acord amb les previsions que estableixi la normativa en matèria de policia sanitària mortuòria, la
Secretaria de Salut Pública pot disposar:
a) La classificació de cadàvers en grups, segons la causa de defunció, incloent-hi els canvis de
classificació i l'adaptació dels requisits que hi siguin aplicables, d'acord amb l'evolució de les
circumstàncies.
b) El transport urgent dels cadàvers al cementiri de la localitat o, si escau, a d'altres de properes,
per a la seva inhumació o incineració immediates.
c) El transport de cadàvers per qualsevol mitjà adient, amb l'adaptació, si escau, dels requeriments
establerts reglamentàriament.
d) La prohibició de les vetlles en tot tipus d'instal·lacions, així com les cerimònies de comiat, civils o
religioses, que puguin comportar l'aglomeració de persones per evitar el risc de contagis.
e) L'establiment de restriccions en l'acompanyament dels cadàvers a la seva destinació final.
f) L'habilitació d'espais com a domicilis mortuoris altres que les sales de vetlla i els cementiris,
establint-ne les condicions higièniques i sanitàries.
g) La prohibició de realitzar pràctiques sobre cadàvers.
h) L'autorització d'inhumacions fora de cementiris comuns establint les condicions higièniques i
sanitàries.
i) L'adopció de totes aquelles mesures addicionals que siguin necessaris per garantir la salut pública
i la de totes les persones, familiars o prestadores de serveis afectades.”

 MESURES RELATIVES A LES PERSONES JURÍDIQUES DE DRET PRIVAT, JUNTES DE PROPIETARIS EN RÈGIM
DE PROPIETAT HORITZONTAL I A LES COOPERATIVES CATALANES (art. 4)
- Durant la vigència de l'estat d'alarma actual, els terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans
col·legiats de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret català, incloses
les societats cooperatives, queden suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el
seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. Les
reunions convocades abans de la declaració d'aquest estat que hagin de tenir lloc amb posterioritat a
aquesta declaració poden ser objecte d'ajornament o de modificació quant al lloc, mitjà, dia i hora de
celebració per qui les ha convocat. Si s'ha decidit l'ajornament o la normativa reguladora de l'estat
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d'alarma impossibilita la celebració de la reunió, aquesta s'ha de tornar a convocar dins del mes
següent a la data d'aixecament d'aquest estat.
- No obstant el que disposa l'apartat anterior, durant la vigència de l'estat d'alarma els òrgans esmentats
en l'apartat anterior es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d'altres
mitjans de comunicació, d'acord amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya,
encara que llurs estatuts no ho prevegin. Així mateix, els òrgans de govern i llurs comissions
delegades també poden adoptar acords sense reunió, d'acord amb allò que disposa l'article 312-7 del
Codi civil de Catalunya, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona
que els presideix o ho sol·licitin almenys dos membres.


Els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals i altres documents
exigibles s'entenen suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es
reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.



Els terminis legals o estatutaris per a la convocatòria i celebració de les reunions de les juntes de
propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal resten suspesos a partir de la
data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de
l'estat d'alarma o les seves pròrrogues. Les reunions ja convocades que s'hagin de celebrar durant la
vigència d'aquest estat resten suspeses i s'han de tornar a convocar dins del mes següent al seu
aixecament, llevat que sigui possible dur-les a terme pels mitjans establerts en l'article 312-5.2 del Codi
civil de Catalunya. Durant la vigència de l'estat d'alarma, queda admesa també la possibilitat d'adoptar
acords sense reunió, a instància de la persona que presideix la junta, si es compleixen els requisits
establerts a l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya.



Les mesures previstes en aquest article s'entenen vigents des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

ACORDS DELS ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER
ADMINISTRATIU, SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, ENTITATS DE DRET PÚBLIC SOTMESES A L'ORDENAMENT
JURÍDIC PRIVAT, CONSORCIS I RESTA D'ENS SOTMESOS AL DRET PÚBLIC DE L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA (DA 1a)
L’art. 6. 2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, estableix que durant el període de l'estat d'alarma, els acords
dels òrgans de govern i d'administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català
de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al
dret públic de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la
Generalitat; i les entitats que en depenen, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió
presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d'acord amb
la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.
En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.
I ara la disposició addicional primera d’aquest DLL 10/2020 preveu que podrà ser dut a terme també fentne ús de mitjans telemàtics.
SUSPENSIÓ O AJORNAMENT DELS ESDEVENIMENTS CULTURALS (DA 2a)
En els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància,
envergadura o naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de
la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l'aixecament de l'estat
d'alarma, els serà d'aplicació el supòsit de la força major sempre que es donin els requisits següents:
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a) Que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 13 de març de 2020.
b) Que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per garantir la celebració en les
dates programades, obligatòriament s'hagin de portar a terme dins del període de l'estat d'alarma, o que
la modificació de les que s'han fet abans no sigui factible, com a conseqüència de l'estat d'alarma. A tal
efecte, es consideren actuacions preparatòries entre d'altres, les contractacions logístiques o artístiques,
l'obtenció de llicències o drets d'ocupació.
Aquest règim restarà condicionat al fet que el Departament de Cultura determini, mitjançant resolució i a
instància de part, els esdeveniments culturals que compleixen aquests requisits en funció de la seva
repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el gran nombre d'entrades venudes en el moment de declararse l'estat d'alarma i el manteniment de futures edicions.

Barcelona, 28 de març de 2020
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