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NOTA INORMATIVA 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 de l'COVID-19 (BOE núm. 73, de 18 de 
març de 2020)1 
 
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 10ª 
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 l'anterior, 
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 a 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 

 
1 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 
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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: 
1. 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 de 
l'COVID-19 mitjançant transferències a les autoritats competents de les comunitats 
autònomes per finançar les prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials (art. 2). 

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). 

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 de forma automàtica el termini de vigència fins el 15 de setembre de 2020. 

4. 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. 

5. 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 de l'COVID-19 (art. 6):  

a) En aquest sentit es té dret a accedir a l'adaptació de la seua jornada i / o a la reducció 
de la mateixa en els termes previstos en l’article, quan concorrin circumstàncies 
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excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió 
comunitària de l'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, 
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 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 de 
l'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' l’ET. En cas de reduccions de jornada que arribin a el 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 que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre 
que concorrin les circumstàncies excepcionals previstes en el RDL. 

6. S’estableixen diverses mesures en l’àmbit dels deutes hipotecaris relacionats amb la 
habitatge habitual (art. 6 a 16). 

7. 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). 
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8. 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 a el públic contractats pels seus clients, 
de manera que no podran suspendre'ls o interrompre'ls, encara que consti aquesta 
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. 

9. 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 amb els 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 de l'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 el 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. 
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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 de préstecs com nou 
finançament per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners 
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 les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries, per facilitar el 
manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de COVID-19. el Consell de 
Ministres ha d'establir les condicions i requisits aplicables per a que la línia estigui operativa 
de manera immediat- (art.29). 

2. 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). 

3. S'agilitzen els tràmits duaners d'importació en el sector industrial (art. 32). 
4. 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). 

5. 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 de l'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. 
L'entitat adjudicadora ha d'abonar a la 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: 
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a) Les despeses salarials que efectivament que 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, relatius a el període 
de suspensió del contracte. 

c) 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. 

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 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. Transcorregut el termini indicat sense 
notificar-se la resolució expressa al contractista aquesta haurà d'entendre 
desestimatòria. 

A les suspensions d’aquest article no els hi resulta d’aplicació el previst a l'art. 
208.2.a) de la LCSP.  Nii 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 s'haguessin 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- 
podran aplicar el previst en l'últim paràgraf de l’art. 29.4 LCSP amb independència de 
la data de publicació de la licitació de dit nou expedient. 
La suspensió dels contractes de 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 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. 
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§ 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 
per l'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 a el temps perdut llevat que 
el contractista demanés un altre menor. L'òrgan de contractació concedirà al 
'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 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 per l'COVID-19, quan 
aquesta situació generi la impossibilitat de continuar la seva e, el contractista podrà 
sol·licitar la suspensió des de que 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 de 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 previst a l'art. 
208.2.a) i 230 de la LCSP; 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. 
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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 
inicial. Acordada la suspensió o ampliació del termini, només seran indemnitzables 
els següents conceptes: 
1) 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 seran el salari base referit en l'article 47.2 .a del 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 del sector de la construcció. Les despeses 
hauran de correspondre a el personal indicat que estigués adscrit a l'execució 
abans de l'14-02-2020 i que  continua adscrit quan es reprengui. 

2) Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius a el 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 a el 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 per l'COVID-19 donaran dret al concessionari al 
restabliment de l'equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons procedeixi 
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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 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. 

 
§ 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. 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 pel coronavirus COVID-19 . Aquest convenis també queden 
exclosos del que estableix de l’art. 48,8 de la LRJSP, perfeccionant i resultant eficaços per 
la prestació de l' 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». 

2. 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 
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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·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. 

c) 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.  

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 
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i) 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. 

j) 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 . 

k) 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. 

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 a el 
funcionament dels òrgans de govern de les societats anònimes cotitzades (art. 41) 

4. Se suspèn el  termini de caducitat dels seients 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 a el 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 a el compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació 
durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat  
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No aplicació suspensió 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 a 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 
reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor d'aquest 
reial decret llei, sempre que derivin directament de l'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. 


