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REIAL DECRET-LLEI 8/2020, MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE  
ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 - BOE 18/03/2020 (I) 

Entrada en vigor del RD-L: 18/03/2020. 

Vigència del RD-L: Fins el 18/04/2020. Prorrogable mitjançant nou Reial Decret-Llei. El termini de vigència no afecta les 
mesures previstes en el RD-L que tenen els seus propis terminis de durada. 

Resum de les mesures adoptades en virtut del RD-L: 

I.- S’autoritza, en suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables, la dotació d’un Fons Social Extraordinari de 300 
milions d’€ destinats a cobrir les necessitats bàsiques i essencials d’aquests col·lectius. 

II.- Queda garantit el subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables (fins el 18/04/2020 i amb la pròrroga 
del bonus social fins el 15/09/2020). 

III.- Caràcter preferent del treball a distància: Les empreses, si és tècnicament i raonablement possible i l’esforç d’adaptació 
és proporcionat, establiran sistemes d’organització que permetin el treball a distància, sent aquestes mesures prioritàries enfront 
de la cessació temporal o reducció de l’activitat. 

IV.- Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada fins el 100%: Quan s’acreditin deures de cura respecte del cònjuge (o 
parella) o familiars per consanguinitat fins el 2n grau del treballador/a, i quan hi concorrin circumstancies excepcionals 
relacionades amb el COVID-19 (com, per exemple, el tancament de centres educatius), el/la treballador/a tindrà dret individual 
a adaptar la seva jornada. La reducció de jornada comporta la reducció proporcional del salari i ha de comunicar-se a l’empresa 
amb 24 hores d’antelació. També podrà renunciar-se temporalment a l’adaptació o reducció de jornada per conciliació que el/la 
treballador/a ja estigués gaudint. 

V.- Moratòria de deute hipotecari i inaplicació d’interessos moratoris: En cas de vulnerabilitat econòmica com a 
conseqüència de l’emergència del COVID-19 (desocupació, pèrdua significativa d’ingressos, etc.), es pot sol·licitar aquesta 
moratòria al Banc, fins a 15 dies desprès de la finalització de la vigència del RD-L. Les escriptures de novació contractual de 
préstecs i crèdits hipotecaris que se signin a l’empara d’aquest RD-L estaran exemptes de la quota d’Actes Jurídics Documentats 
de l’ITPAJD. 

VI.- Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als Treballadors Autònoms, les activitats dels quals quedin 
suspeses (o amb la facturació del mes anterior a la sol·licitud reduïda en un 75%): Amb caràcter excepcional i vigència 
limitada a 1 mes, a partir de l’entrada en vigor de la declaració de l’Estat d’Alarma (14/03/2020), o fins el darrer dia del mes en 
què finalitzi aquest, de prolongar-se durant més d’un mes, tindran dret a una prestació la quantia de la qual es calcula aplicant 
el 70% a la base reguladora. 

VII.- Garantia en el manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de banda ampla i en la 
prestació del servei universal de telecomunicacions. 

VIII.- Interrupció del termini per a la devolució de productes durant la vigència de l’Estat d’Alarma, comprats per qualsevol 
modalitat, presencial o online, reprenent-se quan perdi vigència aquest Estat d’Alarma. 

IX.- Mesures en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força 
major (coneguts com a ERTO): La pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19 s’inclou entre els supòsits de 
FORÇA MAJOR. S’escurcen els terminis per a la seva tramitació i resolució per l’autoritat laboral. Les empreses que, a 
29/02/2020, tinguessin menys de 50 treballadors, quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització. 
A les de 50 o més treballadors, l’exoneració serà del 75%. Per als treballadors afectats, el període de durada de l’ERTO es 
considerarà com a efectivament cotitzat a tots els efectes, i se’ls hi reconeixerà el dret a la prestació contributiva per desocupació 
en tot cas i sense que el temps en què es percebi la prestació computi a efectes de consumir els períodes màxims de percepció.  

X.- Mesures extraordinàries relatives a la pròrroga del subsidi per desocupació i a la declaració anual de rendes, mentre 
duri la situació extraordinària provocada pel COVID-19. 
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REIAL DECRET-LLEI 8/2020 (II) 

XI.- S’aprova una Línia d’avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 (de 100.000 
milions d’€), i l’ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO (en 10.000 milions d’€). Així mateix, amb caràcter extraordinari i 
amb una durada de 6 mesos des del 18/03/2020, es crea una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’€ amb 
càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització per a pimes internacionalitzades o en procés d’internalització. 

XII.- Suspensió de terminis en l’àmbit tributari:  

a) Els terminis de pagament del deute tributari, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i 
fraccionament concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns, i els 
terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència 
tributària, per 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, que no hagin conclòs a 18/03/2020, s’amplien fins el 30/04/2020. Si es comuniquen a partir 
del 18/03/2020, s’estenen fins el 20/05/2020, tret que el termini atorgat per la norma general sigui major, en aquest cas 
serà aquest últim el que resulti d’aplicació. 

No obstant això, si l’obligat tributari atén el requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o 
presenta les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit. 

Tot això, sense perjudici de les especialitats pròpies de la normativa duanera. 

Igual regulació es recull en el RD-L per als requeriments i sol·licituds d’informació i d’obertura de tràmit d’al·legacions 
o d’audiència formulats i/o comunicats per la Direcció General del Cadastre. 

b) El període comprés entre el 18/03/2020 i el 30/04/2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments 
d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitat per l’AEAT, si bé durant aquest període l’AEAT podrà impulsar, 
ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles. De la mateixa manera, aquest període no computarà a efectes de 
prescripció ni caducitat. 

c) En el recurs de reposició i en els procediments econòmic-administratius, només als efectes del còmput dels 
terminis de prescripció, s’entendran notificades les resolucions que els posi fi quan s’acrediti un intent de notificació 
de la resolució entre el 18/03/2020 i el 30/04/2020.  

El termini per interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives davant actes tributaris, així com per a 
recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments econòmic-administratius, no s’iniciaran fins 
que hagi conclòs el període anterior, o fins que s’hagués produït la notificació, si aquesta última s’hagués produït amb 
posterioritat a aquell moment. 

d) Respecte dels Certificats electrònics caducats o propers a caducar, segons informació de l’AEAT, es podran seguir 
utilitzant des de FireFox. 

XIII.- En matèria de contractació pública, per pal·liar les conseqüències del COVID-19: Quan l’execució d’un contracte 
públic quedi en suspens, s’hauran d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament patits per aquest durant aquesta 
suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la seva realitat, efectivitat i quantia. Quan sigui el contractista qui incorri en 
demora en el compliment dels terminis previstos en el contracte com a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades 
per la seva raó, i el mateix ofereixi el compliment dels seus compromisos si se li amplia el termini (o la pròrroga) en curs, se li 
concedirà, donant-li un termini que serà, com a mínim, igual al temps perdut per aquest motiu, a no ser que el contractista 
demanés un altre menor. Queden exclosos els contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d’una altra índole, 
l’objecte del qual estigui vinculat amb la crisi sanitària, els de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes 
informàtics, els de serveis o subministrament necessaris per a garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis 
de transport i els adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficiales i no obtinguin ingressos dels 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
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REIAL DECRET-LLEI 8/2020 (i III) 

XIV.- S’estableixen mesures laborals excepcionals en l’àmbit de les entitats públiques integrants del Sistema Espanyol 
de Ciència, Tecnologia i Innovació, juntament amb d’altres mesures extraordinàries per impulsar la investigació en aquesta 
matèria. 

XV.- Mesures relatives a Persones Jurídiques de Dret Privat (associacions, cooperatives, fundacions, societats civils i 
mercantils): 

a) Tot i que no estigués previst en els Estatuts, durant el període d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i 
d’administració, i altres comissions delegades, obligatòries o voluntàries que tinguessin constituïdes, 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, entenent-se celebrada la sessió en el domicili de la Persona Jurídica. Igualment, els 
acords es podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que així ho decideixi el president o 
ho sol·licitin, al menys, dos dels membres de l’òrgan. 

b) El termini per a formular els Comptes Anuals (CCAA), informe de gestió i per a formular la resta de documents que 
siguin legalment obligatoris queda suspès fins que finalitzi l’Estat d’Alarma, reprenent-se de nou per altres 3 
mesos a comptar des d’aquella data. Si ja s’haguessin formulat els CCAA, el termini per a l’auditoria obligatòria 
es prorroga per 2 mesos a comptar des que finalitzi l’Estat d’Alarma. 

c) La Junta General Ordinària per aprovar els CCAA es reunirà dins dels 3 mesos següents a la finalització del termini per 
formular els CCAA. 

Si ja estigués publicada la convocatòria amb anterioritat a la declaració de l’Estat d’Alarma, però el dia de celebració 
fos posterior a la declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos per a la seva celebració o 
revocar l’acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb una antelació mínima de 48 hores a la pàgina web de 
la Societat i, si la Societat no tingués Web, al BOE. En cas de revocació de l’acord de convocatòria, l’òrgan 
d’administració haurà de procedir a una nova convocatòria dins del mes següent a la data en què hagi finalitzat l’Estat 
d’Alarma. El notari que hagi estat requerit per assistir 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. 

d) Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les societats de capital, els socis no podran exercir el dret de 
separació fins que finalitzi l’Estat d’Alarma i les pròrrogues d’aquest que, si escau, s’acordin. 

e) En cas de societats de durada limitada, no es produirà la dissolució de ple dret fins que transcorrin dos mesos a comptar 
des que finalitzi l’Estat d’Alarma. 

f) En cas que, abans de la declaració d’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 part de l’òrgan d’administració de la Junta General de 
socis per tal 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. 

Els Administradors no respondran dels deutes socials contrets en el període de vigència de l’Estat d’Alarma, 
si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant el mateix. 

XVI.- Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del Registre durant la vigència de l’Estat d’Alarma: Afecta 
als assentaments de presentació, d’anotacions preventives, de mencions, de notes marginals i de qualssevol altres susceptibles 
de cancel·lació pel transcurs del temps. El còmput de terminis es reprendrà al dia següent de la finalització de l’Estat d’Alarma.  

XVII.- Termini del deure de sol·licitud de concurs: Fins que transcorrin 2 mesos des de la finalització de l’Estat d’Alarma, els 
jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’haguessin presentat durant aquest estat o que es presentin 
durant aquests 2 mesos. Si s’hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, s’admetrà a tràmit, amb preferència, encara que 
fos de data posterior. Tampoc tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs, mentre estigui vigent l’Estat d’Alarma, el 
deutor que hagués iniciat els tràmits de pre-concurs. 

XVIII.- Pròrroga de la vigència del DNI, per un any, fins el 13 de març de 2021. 
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