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RESUM 

  

Ahir el Govern Estatal va aprovar un “Pla de xoc”, recollit en el Reial Decret 8/2020, que inclou 

les mesures urgents extraordinàries per a afrontar l’impacte social i econòmic que ha provocat 

la crisis sanitària del COVID-19.  

 

En aquesta NOTA INFORMATIVA V hem resumit les mesures urgents més destacades que 

afecten als àmbits laboral, financer, fiscal, mercantil-societari i també al dels consumidors. 

 

 

PER ACCEDIR DIRECTAMENT ALS ÀMBITS DEL SEU INTERÈS, FACI CLIC 

AL NOM DE L’ÀREA QUE DESITGI CONSULTAR. 
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MESURES EN L’ÀMBIT LABORAL 

 

1. Preferència del treball a distància o teletreball 

Les empreses s'organitzaran preferentment per mitjà de treball a distància, sempre que 

sigui tècnica i raonablement possible, i sense que l'adaptació per part de l'empresa 

sigui desproporcionada. 

 

2. Dret a l’adaptació de l’horari i reducció de jornada 

Els treballadors que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet i 

familiars de consanguinitat fins al segon grau, a conseqüència de circumstància 

excepcionals derivades del COVID-19, podran adaptar i/o reduir la jornada, aquesta 

última amb la conseqüent reducció proporcional del salari. La reducció de jornada 

podrà aconseguir fins al 100% de la jornada. 

 

3. Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) 

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per suspensió de contractes 

i reduccions de jornada derivats del COVID-19 tindran la consideració de força major, 

flexibilitzant-se i agilitzant-se la seva tramitació.  

 

4. Exoneració de l’abonament de l’aportació empresarial de les quotes a la Seguretat 

Social 

Les empreses que tinguin tramitat un ERTO exonerades de l'abonament de l'aportació 

empresarial de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors afectats. En les 

empreses de més de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, l'exoneració aconseguirà el 

75% de l'aportació empresarial, i en les de menys de 50 treballadors l'exoneració 

aconseguirà el 100%. Aquesta exoneració no tindrà cap efecte sobre els treballadors 

afectats. 

 

5. Dret a la prestació contributiva por desocupació 

Els treballadors afectats per un ERTO tindran dret a la prestació contributiva per 

desocupació, encara que manquin del període d'ocupació cotitzada mínim 

necessari per a tal efecte. El temps durant el qual es percebi la prestació de 

desocupació no computarà a l'efecte de consumir aquesta prestació. 
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6. Prestació por cessament d’activitat per als treballadors per compte propi o 

autònoms 

S'atorgarà la prestació per cessament d'activitat per als treballadors per compte propi o 

autònoms quan les seves activitats quedin suspeses o quan la seva facturació en el mes 

anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduït en, almenys, un 75% en relació 

amb la mitjana de facturació del semestre anterior. La quantia de la prestació serà el 

70% de la seva Base Reguladora i tindrà una durada d'un mes, excepte que es 

prorrogui l'estat d'alarma. 

 

Aquestes mesures estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada 

del COVID-19 i subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el 

termini de 6 mesos des de la data de represa de l'activitat. 

 

 

 

MESURES EN L’ÀMBIT FINANCER: GARANTIR LA 

LIQUIDITAT DE LES EMPRESES 
 

Mesures per a reforçar la liquiditat i evitar la sortida del mercat d'empreses solvents afectades 

negativament per aquesta situació transitòria i excepcional. 

 Línia d’avals per compte de l’Estat. 

Línia d’avals per compte de l'Estat per a empreses i autònoms de fins a 100.000 

milions d'euros, per a la renovació de préstecs i nou finançament per a la gestió de 

factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades 

de venciments d'obligacions financeres o tributàries, per a facilitar el manteniment de 

l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de COVID-19. 

 

 Ampliació de la capacitat d’endeutament net de l’ICO. 

S’amplia la capacitat d'endeutament net de l'Institut de Crèdit Oficial en la Llei de 

Pressupostos de l'Estat en 10.000 milions d'euros, per a facilitar immediatament liquiditat 

addicional a les empreses, especialment a les pimes i als autònoms, a través de les 

Línies d'ICO de finançament ja existents. 
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 PLAN ACCELERA per a la Digitalització de les PIMES. 

o Assessorament i formació. 

o Línies d’ajuda des de RED.ES per a la creació de solucions tecnològiques 

(i+D+i) de les empreses digitals espanyoles. 

o Mesures de recolzament financer a través de l’Institut de Crèdit Oficial, amb 

la dotació prevista de fins a 200 milions d’euros en els dos pròxims anys, per a 

l’equipament i serveis per a la digitalització i les solucions de teletreball. 

 

 Línia extraordinària de cobertura asseguradora. 

Per a reforçar la liquiditat de les empreses exportadores que compleixin 1 dels següents 

requisits: 

o Empreses No cotitzades amb negoci internacional amb xifra de negocis a 

l’exterior del 33% (última informació financera disponible). 

o Empreses exportadores regulars. 

 

Les condicions aplicables i requisits a complir, incloent el termini màxim per a la sol·licitud 

de l’aval s’establiran per acord de ministres d’avui. 

 

 

 

MESURES EN L’ÀMBIT FISCAL 

 

En l'àmbit fiscal, l'RDL aprovat ahir pel consell de ministres i publicat avui en el BOE, gairebé no 

aporta novetats en l'àmbit fiscal, al marge de les quals citem a continuació: 

1. Ajornament de deutes tributaris 

En la Nota de mesures Urgents remeses els últims dies informem de les novetats 

relatives a ajornaments de deutes tributaris sense aportació de garanties. No hi 

ha hagut novetats en aquest aspecte, es manté només aquesta possibilitat per a 

contribuents amb un volum d'operacions en 2019 inferior a 6 milions d'euros i 

amb un import límit de fraccionament de 30.000 €. 
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2. Suspensió de terminis Administratius 

Així mateix els comuniquem la suspensió de terminis Administratius aprovada pel 

RD 463/2020, qüestió que avui ha estat matisada en un nou RD que assenyala la no 

aplicació d'aquesta suspensió a l'àmbit tributari que ha de regir-se pels seus 

propis terminis. 

 

En aquest sentit, l'RDL 8/2020 publicat avui, acorda suspendre els terminis per a 

atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds 

d'informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant 

actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació 

dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, 

rectificació d'errors materials i de revocació. Es poden acollir a la suspensió dels 

terminis tots els procediments anteriors que no es trobin finalitzats a dia d’avui. Tot 

ells s'ampliaran amb caràcter general fins al 30 d'abril de 2020 tret que aquests 

procediments preveien terminis superiors a aquest. 

 

Aquest termini s'amplia fins al 20 de maig, quan els anteriors actes siguin comunicats 

a partir d'avui. 

 

És important destacar que el propi RDL estableix que, si el contribuent atén durant 

aquest període de suspensió el requeriment, s'entendrà que renúncia al mateix i, per 

tant, s'entendrà que els terminis previstos originalment segueixen en curs. 

 

3. Declaracions tributàries 

No s'estableix cap especialitat en relació al Termini de presentació i Pagament de 

les Declaracions Tributàries, que mantenen per tant les obligacions habituals 

de presentació en quant a forma termini i pagament. 

 

4. Suspensions de terminis (excepcions) 

S'acorda una suspensió dels terminis de pagament del deute tributari prevists 

en els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la Llei General Tributària, els venciments dels 

terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits 

anteriorment. 

 

Això és, exclusivament, per a: 
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o Deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per 

l’Administració. 

o Deutes tributaris, una cop iniciat el període executiu i notificada la 

providència de constrenyiment. 

 

                    Aquesta suspensió es preveu fins el 30 d’abril o 20 de maig segons els casos. 

 

5. Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics 

Documentats 

S'afegeix una nova exempció a la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials 

i Actes Jurídics Documentats aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de 

setembre, deixant exemptes de la part gradual de l'impost de AJD a les 

escriptures de formalització de novacions contractuals de préstecs i crèdits 

hipotecaris que es produeixin a l'empara del Reial decret llei de mesures urgents 

extraordinàries, sempre que siguin per a fer front a l'impacte econòmic i social del 

COVID-19. 

 

Decret-Llei Agència Tributària de Catalunya 

La pàgina web de l’Agència Tributària de Catalunya anuncia l'aprovació en data 17 de març 

d'un Decret-Llei en el qual es preveu la moratòria en els terminis d'autoliquidació i 

pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi 

l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març. El Decret-Llei que entrarà en 

vigor el dia de la seva publicació en el DOG, publicació que en el moment d'emetre la present 

nota sembla no haver-se produït. 
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MESURES EN L’ÀMBIT MERCANTIL-SOCIETARI 
 

Las mesures adoptades en aquest àmbit es composen de les següents: 

a) Sessions d’òrgans de govern i d’administració per videoconferència 

Possibilitat de celebració per videoconferència que asseguri l'autenticitat i la connexió 

bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot, i això a 

pesar que els Estatuts de les entitats que es diran no ho preveiessin, de: 

 Les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, 

de les societats civils i de les societats mercantils. 

 Del Consell Rector de les societats cooperatives. 

 Dels Patronats de les Fundacions. 

 

Aquesta regla també s’aplicarà a les comissiones delegades i a les altres comissions 

obligatòries o voluntàries que la persona jurídica o entitat en qüestió tingués 

constituïdes. En tots els casos la sessió s'entendrà celebrada en el domicili de la 

persona jurídica o entitat. 

 

b) Adopció d’acords d’òrgan de govern i d’administració mitjançant votació per escrit 

i sense sessió 

 

Possibilitat d'adopció, mitjançant votació per escrit i sense sessió, sempre que ho 

decideixi el President o el sol·licitin, almenys, dos dels membres de l'òrgan, i això a pesar 

que els Estatuts de les entitats que es diran no ho preveiessin, dels acords de: 

 Els òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats 

civils i de les societats mercantils. 

 Del Consell Rector de les societats cooperatives. 

 Y dels Patronats de les Fundacions. 

 

Aquesta regla també s’aplicarà a les comissions delegades i a les altres comissions 

obligatòries o voluntàries que la persona jurídica o entitat en qüestió tingués 

constituïdes. 

 

En tots els casos la sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona 

jurídica o entitat. 
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Hauran de respectar-se els requisits formals previstos en l'article 100 del Reglament del 

Registre Mercantil (Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol), fins i tot en el cas de les 

societats i entitats que no tinguin la condició de societats mercantils. 

 

c) Suspensió del termini de tres mesos a comptar des de la data de tancament de 

l’exercici social per la formulació dels Comptes Anuals 

Es suspèn el termini de tres mesos a comptar des de la data de tancament de 

l’exercici social perquè el òrgan de govern o administració d’una persona jurídica 

obligada formuli els Comptes Anuals (individuals o consolidats) la formulació dels 

Comptes Anuals i, en el seu cas, de l’informe de gestió i dels altres documents que 

resultin exigibles per aplicació de la legislació de societats. 

 

La suspensió durarà fins a la finalització de l’estat d’alarma. 

 

Finalitzat l'estat d'alarma es disposarà d'un termini de tres mesos a comptar des de la 

data de finalització de l'estat d'alarma per a la formulació dels Comptes Anuals i, en el 

seu cas, de l'informe de gestió i dels altres documents que resultessin exigibles per 

aplicació de la legislació de societats. 

 

d) Ampliació del termini de verificació per part de l’Auditor dels Comptes Anuals ja 

formulades a la data de la declaració de l’estat d’alarma 

S'amplia en dos mesos, a comptar des de la data de finalització de l'estat d'alarma, el 

termini per a la verificació comptable per part de l'Auditor dels Comptes Anuals 

que ja haguessin estat formulades a la data de declaració de l'estat d'alarma (14 de març 

de 2020). 

 

e) Modificació del termini per a la celebració de la Junta General Ordinària 

La celebració de la Junta General Ordinària per a l'aprovació dels Comptes Anuals 

de l'exercici anterior haurà de tenir lloc, necessàriament, dins dels tres mesos 

següents a comptar des de la data en què finalitzi el termini per a la formulació dels 

Comptes Anuals. 

 

f) Possibilitat de suspensió o modificació de la data i del lloc de celebració de les 

Juntes Generals convocades en data anterior a la data de declaració de l’estat 

d’alarma per a la seva celebració en data posterior a aquesta 
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L'òrgan d'administració podrà: (i) o bé modificar el lloc i l'hora prevists per a la 

celebració de la Junta General que, havent estat convocada en data anterior a la data 

de declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020), hagi de celebrar-se en data 

posterior a la data de declaració de l'estat d'alarma (14 de març de 2020); (ii) o bé 

revocar l'acord de la convocatòria; mitjançant anunci publicat, amb una antelació 

mínima de quaranta-vuit hores, en la pàgina web de la societat i, si la societat no tingués 

pàgina web, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 

En cas de revocació de l'acord de convocatòria, l'òrgan d'administració haurà de realitzar 

nova convocatòria en el mes següent a la data en què hagués finalitzat l'estat d'alarma. 

 

g) Suspensió del exercici del dret de separació de socis 

Mentre estigui vigent l'estat d'alarma els socis o accionistes de les societats de capital 

no podran exercitar el dret de separació i això, encara que concorri causa legal o 

estatutària per al seu exercici. Podent fer-ho una vegada finalitzat l'estat d'alarma. 

 

h) Ampliació del termini de reintegrament als socis cooperatius de les seves 

aportacions en cas de baixa dels mateixos respecte de la Cooperativa durant l'estat 

d'alarma 

El termini per al reintegrament als socis cooperatius de les seves aportacions, en cas 

de baixa dels mateixos respecte de la Cooperativa durant l'estat d'alarma, queda 

prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar des de la data en què finalitzi 

l'estat d'alarma. 

 

i) Ampliació del termini respecte de la dissolució de ple de dret de las societats 

mercantils per transcurs del terme de la seva durada fixat en els estatuts socials 

En cas que durant la vigència de l'estat d'alarma tingués lloc el transcurs del terme de 

durada de les societats mercantils fixat en els seus Estatuts Socials, no tindrà lloc la 

dissolució de ple dret de la societat fins que no hagin transcorregut dos mesos a 

comptar des de la data en què finalitzi l'estat d'alarma. 

 

j) Suspensió del termini de convocatòria de Junta General en cas de causa legal o 

estatutària de dissolució 

En cas que, abans de la declaració de l'estat d'alarma i durant la vigència d'aquest, 

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 o accionistes a 
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fi que adopti l'acord de dissolució o els acords que tinguin per objecte enervar la causa 

de dissolució, se suspèn fins que finalitzi l'estat d'alarma. 

 

k) Exoneració de responsabilitat de l'òrgan d'administració respecte dels deutes 

socials contrets durant la vigència de l'estat d'alarma per al cas de concórrer, 

durant la vigència d'aquest estat d'alarma, causa legal o estatutària de dissolució 

de la societat 

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. 

 

l) Suspensió del termini de caducitat dels assentaments registrals 

Durant la vigència de l'estat d'alarma, se suspèn el termini de caducitat dels 

assentaments de presentació, de les anotacions preventives, dels esments, de les notes 

marginals i de qualssevol altres seients registrals susceptibles de cancel·lació pel 

transcurs del temps. 

 

El còmput dels terminis es reprendrà l'endemà al de la finalització de l'estat 

d'alarma. 

 

m) Suspensió del termini del deure de sol·licitud de concurs de creditors 

Mentre estigui vigent l'estat d'alarma el deutor que es trobi en estat d'insolvència no 

tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors. 

 

Fins que no hagin transcorregut dos mesos a comptar des de la data de la 

finalització de l'estat d'alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de 

concurs necessari presentades durant la vigència de l'estat d'alarma o durant els dos 

mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma; i en cas d'haver-se presentat 

sol·licitud de concurs voluntari s'admetrà a tràmit amb preferència a la sol·licitud de 

concurs necessari encara que la data de presentació d'aquesta última sigui anterior a la 

data de presentació de la sol·licitud de concurs voluntari. 

 

Mentre estigui vigent l'estat d'alarma tampoc tindrà obligació el deure de sol·licitar la 

declaració de concurs el deutor que hagués comunicat al jutjat competent per a la 

declaració de concurs la iniciació de la negociació amb els creditors per a aconseguir un 

acord de refinançament, o un acord extrajudicial de pagaments, o per a obtenir adhesions 
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a una proposta anticipada de conveni, encara que hagués vençut el termini a què es 

refereix l'apartat cinquè de l'article 5 bis de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal. 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES EN L’ÀMBIT DELS CONSUMIDORS 
 

A) Garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables 

Durant el mes següent a l'entrada en vigor del Reial decret 8/2020, això és, el dia 18 de març de 

2020, els subministradors d'energia elèctrica, gas natural i aigua no podran suspendre el 

subministrament a aquells consumidors en els quals concorri la condició de consumidor 

vulnerable, vulnerable sever o en risc d'exclusió social definides en els articles 3 i 4 del Reial 

decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo 

social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics. 

Es prorroga de manera automàtica fins al 15 de setembre de 2020 la vigència del bonus 

social per a aquells beneficiaris d'aquest als quals els venci amb anterioritat a aquesta data el 

termini previst en l'article 9.2 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre. 

 

B) Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual  

Aquell deutor hipotecari per raó del finançament per a l'adquisició del seu habitatge 

habitual que es trobi en alguns dels supòsits de vulnerabilitat econòmica establerts en 

l'article 9 del Reial decret 8/2020 i estiguin vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, això 

és, el dia 18 de març de 2020, podran sol·licitar del creditor, fins a quinze dies després de la fi 

de la vigència del RD, una moratòria en el pagament del préstec amb garantia hipotecària per 

a l'adquisició del seu habitatge habitual. 

La sol·licitud de la moratòria comportarà: 

 La suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per la moratòria. 
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 La inaplicació, durant el període de vigència de la moratòria, de la clàusula de 

venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari. 

 La impossibilitat de l’entitat creditora, durant el termini de vigència de la moratòria, 

d’exigència del pagament de la quota hipotecaria, ni de cap dels conceptes que la 

integren (amortització de capital i/o pagament d’interessos), ni íntegrament, ni en un 

percentatge. 

 La no meritació d'interès durant el termini de vigència de la moratòria. 

 La no aplicació d’interessos de demora durant el període de vigència de la moratòria. 

 

Aquestes mateixes mesures s'aplicaran als fiadors i avalistes del deutor principal, respecte 

del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor 

hipotecari en situació de vulnerabilitat econòmica. 

 

 

C) Garantia en el manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la 

connectivitat de banda ampla: 

Durant el període de vigència de l'estat d'alarma, les empreses proveïdores de serveis de 

comunicacions electròniques mantindran la prestació dels seus serveis contractats pels 

seus clients a data de l'inici de l'aplicació de l'estat d'alarma, no podent suspendre'ls ni 

interrompre'ls, excepte pels motius d'integritat i seguretat de les xarxes i dels serveis de 

comunicacions electròniques definits en l'article 44 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de 

Telecomunicacions, i això encara que la possibilitat de suspensió i/o interrupció estigui prevista 

en els contractes de serveis subscrits pels seus clients. 

 

D) Suspensió dels terminis de devolució de productes: 

Es decreta la suspensió dels terminis de devolució de productes comprats per qualsevol 

modalitat, bé presencial o bé on-line. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què 

perdi vigència l'estat d'alarma. 
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MESURES ADDICIONALS 

Addicionalment, en el Reial Decret-Llei 8/2020 també es recull el següent: 

 Pròrroga de la vigència del Document Nacional d’Identitat (DNI) de les persones 

majors d’edat 

Es prorroga fins al dia 13 de març de 2021 la validesa del Document Nacional 

d'Identitat de les persones majors d'edat titulars d'un Document Nacional d'Identitat 

des de la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i fins a la 

referida data del 13 de març de 2021. 

 

Aquesta pròrroga de validesa del Document Nacional d'Identitat de les persones majors 

permetrà la renovació, per igual període de temps, dels certificats reconeguts incorporats 

a aquest. 

 

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

conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19. 

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. 

 

Pot consultar la versió completa del Reial Decret 8/2020 al següent enllaç:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 
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