
 
 

 

1 

 

 

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 COVID-
19, 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 acollir-
se, 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. » 



 
 

 

8 

 

 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

«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 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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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. 

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: 

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 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. » 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

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. 

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 . 

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. 

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

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. 

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 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 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. 

 


