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Barcelona, 16 de març de 2020 

RESUM 

  

Dissabte passat 14 de març, va ser aprovat el Reial decret 463/2020 que conté la declaració 

de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació ocasionada a conseqüència del COVID-19. 

Entre les diferents mesures recollides, s'ha previst la suspensió dels terminis tant jurisdiccionals 

com administratius, així com de caducitat i prescripció. 

 

Incloem també les mesures normatives preses en els àmbits laboral, tributació local i de 

protecció de dades, en resposta a la declaració de l'estat d'alarma 

 

 

MESURES DERIVADES DEL REIAL DECRET 463/2020 I LA DECLARACIÓ DE 

L’ESTAT D’ALARMA 

 

 Duració de les mesures 

Tant la suspensió dels terminis com la resta de les mesures recollides en la declaració de 

l'estat d'alarma aprovada pel Govern tenen caràcter temporal i la seva durada és de quinze 

dies naturals, no obstant això, el Govern podrà sol·licitar posteriorment al Congrés una 

ampliació d'aquest període inicial. 

 

 Suspensió de terminis jurisdiccionals 

La disposició addicional segona del Reial decret estableix la interrupció dels terminis 

previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals, preveient-se la 

represa del seu còmput quan finalitzi l'estat d'alarma, incloses les seves possibles 

pròrrogues. 

No obstant això, queden exceptuats de la suspensió general de terminis alguns procediments 

relatius a drets fonamentals, de protecció del menor i de violència sobre la dona entre altres. 
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 Suspensió de terminis administratius 

La disposició addicional tercera, per part seva, estableix la suspensió dels termes i la 

interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les 

diferents entitats del sector públic. 

En aquest cas es preveu, igualment, la represa del còmput una vegada finalitzat l'estat 

d'alarma. 

La suspensió abasta tot el sector públic segons es recull en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre i, 

com a excepció, es preveu que l'òrgan competent pugui dur a terme, de forma motivada, les 

mesures necessàries per a evitar perjudicis als interessats en els procediments sempre que 

aquest manifesti la seva conformitat amb què no se suspengui el termini. 

 

 Suspensió de terminis de prescripció i caducitat 

Finalment, la disposició addicional quarta estableix, igualment que, al llarg de la vigència de 

l'estat d'alarma, queden també suspesos els terminis de caducitat i prescripció de drets 

i accions. 

 

 

 

MESURES D’ÀMBIT LABORAL DERIVADES DELS REIALS DECRETS-LLEI 

6 (2020 y 7/2020)  

Seran els següents: 

 Els Serveis Públics de Salut (SPS) seran els únics amb capacitat per a emetre les 

baixes mèdiques i NO per les Mútues d’accidents de treball. 

 Les mateixes entitats (SPS) són les que prestaran l’assistència sanitària, és a dir, NO 

las Mútues d’accidents de treball. 

 Per a generar dret a la prestació per incapacitat serà necessari tenir la baixa mèdica, 

ja sigui per aïllament com per contagi. 

Poden consultar la versió completa del Reial Decret en el següent enllaç: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
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 El treballador podrà tramitar la seva baixa mèdica mitjançant la trucada al 061 

(telèfon que ha passat a ser gratuït), inclús amb efectes retroactius i de manera 

telemàtica. 

 L’import de les prestacions serà el mateix que correspondria per accident de treball 

(75% des del dia següent a la baixa mèdica). Baixes emeses amb data 12 de març o 

posterior en relació amb el COVID-19. 

 

MESURES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA (ATC) RELATIVES 

ALS TERMINIS DE TRAMITACIÓ I ATENCIÓ ALS USUARIS  

Encara que les autoliquidacions han de continuar presentant-se en els seus terminis 

corresponents (igual que en la AEAT), l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) dictamina les 

següents mesures amb aplicació des del dia d'avui dia 16 de març, i d'acord amb la Resolució 

SLT/720/2020 de 13 de març i amb el que es preveu en el Reial decret 463/2020 de 14 de març: 

 Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i 

recaptació tributària. 

 Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. 

 Suspensió de l'atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades 

i les oficines romandran tancades. 

 

Aquestes mesures estaran vigents i s’aplicaran en totes les oficines, delegacions i serveis 

centrals de la Agència Tributària de Catalunya fins a nou avís. 

 

MESURES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE DADES 

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat un Informe sobre els tractaments 

de dades en relació amb el COVID-19 (VEURE INFORME) així com un document amb preguntes 

freqüents sobre el Coronavirus (CONSULTAR AQUÍ). 

 

En tots dos documents l'AEPD estableix una sèrie d'indicacions per a les empreses sobre com 

tractar les dades relatives a la salut dels seus empleats sobre la base de les normatives 

de protecció de dades, prevenció de riscos laborals i salut pública. 

A mode de resum, destaquem el següent: 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf
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 Les empreses únicament poden tractar dades de salut dels seus empleats relatius 

a si aquests mostren símptomes associats al virus (inclosa la temperatura corporal), 

així com informació rellevant sobre estades en països amb el risc de contagi o contacte 

amb persones susceptibles d'estar contagiades. 

 

En aquests casos el tractament haurà de ser proporcional, limitat als períodes no 

superiors als rellevants per al possible contagi (uns 14 dies aprox.) i només per a aquesta 

finalitat concreta i determinada. 

 

 Les empreses estan habilitades (i al seu torn obligades) per a informar la resta 

d'empleats en el cas de contagi d'un o diversos empleats si això pot suposar un 

risc per a la seva seguretat o salut, sobre la base de la normativa de prevenció de 

riscos laborals. 

 

De la mateixa manera, els empleats també estan obligats a informar l'empresa 

qualsevol supòsit de possible contagi, d'acord amb els paràmetres definits per les 

Autoritats Sanitàries competents. 

 

En la mesura que sigui possible no s'haurà d'informar de la identitat dels contagiats, 

únicament en aquells supòsits que ho requereixi una Autoritat Sanitària competent. 

 

 En tot cas, sigui com sigui la base legal que habiliti aquest tractament (interès vital, 

interès públic, obligació legal de la normativa de prevenció de riscos, de la normativa de 

salut pública, etc.) detallades en els documents de l'AEPD esmentats, les empreses 

hauran d'adoptar les màximes garanties a nivell de mesures tècniques i 

organitzatives internes per a la recollida, custòdia, i si escau, a la comunicació 

d'aquestes dades, en compliment del Reglament UE 679/2016 i de la Llei orgànica 

3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals. 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura que pugui produir-se a 

conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19. 
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Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. Contacti amb nosaltres 

a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 

2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Tots els drets reservats. 


