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Circular Reial decret llei 8/2020 de mesures extraordinàries 

per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 

 
 

Amb data 18 de març s'ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 que ha entrat 

en vigor en la mateixa data de la publicació. A continuació, els resumim les mesures més 

rellevants d'aquest Reial decret llei que afecten els següents àmbits: 

 

I. Mesures en l'àmbit laboral 

 

II. Mesures en l'àmbit tributari 

 

III. Mesures en l'àmbit mercantil, que afecten les entitats jurídiques de Dret privat 
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I. MESURES EN L`ÀMBIT LABORAL 

 

 Caràcter preferent del treball a distància. 

S'han d'establir sistemes d'organització que permetin mantenir l'activitat per mecanismes 
alternatius, particularment per mitjà de la feina a distància, sempre que sigui tècnica i 
raonablement possible. Aquestes mesures alternatives, particularment el treball a distància, 
hauran de ser prioritàries davant de la cessació temporal o reducció de l'activitat. 
 

 Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada 

1. Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte del 
cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon 
grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada 
i / o a la reducció de la mateixa, quan concorrin circumstàncies excepcionals 
relacionades amb les mesures per evitar la transmissió del COVID-19. 

 
2. La concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el 

seu contingut. 
  
El dret a l'adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball o 
a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball. Pot consistir en canvi de torn, 
alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de 
treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, incloent-hi la 
prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués 
disponible a l'empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada. 
 

3. Les persones treballadores tenen dret a una reducció especial de la jornada de treball, 
amb la reducció proporcional del seu salari. 
La reducció de jornada especial s'ha de comunicar a l'empresa amb 24 hores d'antelació, 
i podrà arribar al 100% de la jornada si resultés necessari. 
En cas de reduccions de jornada que arribin a el 100% el dret de la persona treballadora 
haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l'empresa. 

 
 

 Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar 

acomiadaments. 

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció 
de jornada per causa de força major. 
 

1. Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en 
pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat 
d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals 
d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les 
persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument 
continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i 
extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament 
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preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la 
consideració de provinents d'una situació de força major. 

 
 
2. Especialitats, respecte del procediment recollit en la normativa reguladora: 
a) El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, que s'acompanyarà d'un 
informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat com a conseqüència del COVID-19, així 
com, si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa. L'empresa ha de comunicar la 
seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe anterior i la documentació 
acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'aquestes. 
b) L'existència de força major ha de constatar l'autoritat laboral. 
c) La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, 
amb l'informe previ, si s’escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i s'ha de limitar a 
constatar l'existència, quan sigui procedent, de la força major al·legada per l'empresa. 
d) L'empresa és qui prendrà la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes 
o reducció de jornada, que produiran efectes des de la data del fet causant de la força major. 
e) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual és potestativa per 
a l'autoritat laboral, s’evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies. 
 
 
Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per 
causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció. 
 
1. Especialitats, respecte del procediment recollit en la normativa reguladora: 

a) En el supòsit que no hi hagi representació legal de les persones treballadores, la comissió 
representativa d'aquestes per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels 
sindicats més representatius del sector al que pertanyi l'empresa i amb legitimació per 
formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d'aplicació. La comissió estarà 
conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits. En 
cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres 

treballadors de la pròpia empresa. 
En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa ha d'estar constituïda en 
l'improrrogable termini de 5 dies. 
 
b) El període de consultes entre l'empresa i la representació de les persones treballadores 
o la comissió representativa prevista en el punt anterior no ha d'excedir el termini màxim 
de set dies. 
 
c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual és potestativa 
per a l'autoritat laboral, s’evacuarà en el termini improrrogable de set dies. 
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Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de 
suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19. 
 
1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base 
de força major, deixarà de cotitzar el 100% l'aportació empresarial a la Seguretat Social, mentre 
duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada quan l'empresa, a 29 de febrer 
de 2020, tingués menys de 50 treballadors. Si l'empresa tingués 50 treballadors o més, 
l'exoneració de l'obligació de cotitzar arribarà al 75% de l'aportació empresarial. 
 

2. L'esmentada exoneració no tindrà efectes per als treballadors, mantenint-se la consideració 

d'aquest període com a efectivament cotitzat a tots els efectes 

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació 

En els supòsits en què l'empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció temporal 

de la jornada de treball amb base en les circumstàncies extraordinàries que regula aquest 

Reial decret llei, el Servei Públic d'Ocupació Estatal: 

a) El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, a les persones 

treballadores afectades, encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzada mínim 

necessari per a això. 

b) No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell 
contributiu, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció per a prestacions 
futures. 
 
En tot cas, s'ha de reconèixer un nou dret a la prestació contributiva per desocupació, amb 
les següents especialitats respecte a la quantia i durada: 
 
a) La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitja de les bases dels 
últims 180 dies cotitzats o, si no, del període de temps inferior, immediatament anterior a 
la situació legal de desocupació, treballats a l'empara de la relació laboral afectada per les 
circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la 
reducció de la jornada de treball. 
 
b) La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del 
contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball. 
 

Salvaguarda de l’ocupació. 
Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu el Reial decret llei 8/2020 estaran 
subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des 
de la data de represa de l'activitat.   

Vigència. 

Les mesures previstes el present Reial Decret-Llei mantindran la vigència durant el termini d'un 
mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici de que, prèvia avaluació de la situació, es 
pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant un Reial Decret-Llei. No obstant, això, 
aquelles mesures que preveu aquest Reial Decret-Llei que tenen termini determinat de durada 
s'han de subjectar a aquest. 
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II. MESURES EN L`ÀMBIT TRIBUTARI  

 

1. Atribució de competències per al despatx duaner: 
 

El titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal 

d'Administració Tributària pot acordar que el procediment de declaració, i el despatx 

duaner que aquell inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l'Àrea de 

Duanes i Impostos Especials. Aquesta mesura agilitzarà les importacions i exportacions 

permetent que el despatx sigui realitzat a través de les aplicacions informàtiques 

existents sense necessitat de modificació de les mateixes per qualsevol òrgan o 

funcionari de l'Àrea de Duanes i Impostos Especials 

 

2. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari:   
 

Es flexibilitzen els terminis en el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions 

practicades per l'Administració 

 
 

a) Pel que fa als terminis ja iniciats i que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest 
Reial Decret-Llei, s'ampliaran fins el 30 d'abril de 2020 
 

b) Pel que fa als terminis que es comuniquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta 
mesura s'estenen fins el 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma 
general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable 

 

 

Aquesta ampliació de terminis afectarà a les següents situacions: 

 

 Els terminis de pagament del deute tributari resultants de liquidacions 
practicades per l'Administració (en període voluntari i executiu), 

 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, 

 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. 

 En el cas a) anterior també afectarà aquesta suspensió als procediments 
sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts i 
rectificació d'errors materials i de revocació. 

 Addicionalment, en el si del procediment administratiu de constrenyiment, 
no es procedirà a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles 
de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-Llei i fins al dia 30 d'abril de 2020. 

 Els terminis per atendre els requeriments i sol·licituds d'informació 
formulats per la Direcció General de Cadastre que es trobin en termini de 
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contestació a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret-Llei s'amplien fins el 
30 d'abril de 2020. 

 Si l'obligat tributari, no obstant la possibilitat d'acollir-se a l'ampliació dels 
terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aquest dret, 
atengués el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència 
tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el 
tràmit. 

 

Casos als quals no afecta la suspensió de terminis aprovada: 

 

 Al pagament dels deutes tributaris resultants d'una autoliquidació, que hauran 
de pagar-se en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut. 

 Al pagament dels deutes tributaris duaners i fiscals derivats d'operacions de 
comerç exterior s'han de pagar en el termini establert per la seva pròpia 
normativa. Tampoc afectarà les especialitats previstes per la normativa duanera 
en matèria de terminis per formular al·legacions i atendre requeriments. 

 Al pagament dels deutes que hagin d'abonar mitjançant efectes timbrats 
 Al termini de presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries 

 
 

Altres efectes del període comprès des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei 

fins al 30 d'abril de 2020. No computarà el termini als efectes següents: 

 
 A la durada màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió 

tramitats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, si bé durant el període podrà 
l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles. 

 Al còmput a efectes dels terminis de prescripció que estableix l'article 66 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ni a l'efecte dels terminis de caducitat. 
En el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s'entendran 
notificades les resolucions que els posin fi quan s'acrediti un intent de notificació de la 
resolució entre l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i el 30 d'abril de 2020. El 
termini per a interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives davant actes 
tributaris, així com per recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els 
procediments economicoadministratius, no s'iniciarà fins conclòs el període, o fins que 
s'hagi produït la notificació a els termes de la Secció Tercera del Capítol II del Títol III de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, si aquesta última s'hagués 
produït amb posterioritat a aquell moment. 

 Al còmput a efectes de la durada màxima dels procediments iniciats d'ofici per la 
Direcció General de Cadastre, si bé durant el període podrà l'Administració impulsar, 
ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles. 
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3. Modificació del text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de 
setembre. 
 

S'afegeix un nou número 23 a l'article 45.IB) del text refós de la Llei de l'Impost per 

establir que estaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la 

modalitat d'actes jurídics documentats de l'ITPyAJD les escriptures que formalitzen 

novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris realitzats a l'empara del Reial 

Decret-Llei. 

 

 

III. MESURES EN L`ÀMBIT MERCANTIL, QUE AFECTEN LES ENTITATS JURÍDIQUES DE DRET 

PRIVAT  

 

 Sessions i / o reunions dels òrgans de govern i d'administració 

Celebració: Encara que no estigui previst en els estatuts, les sessions dels òrgans de 
govern i d'administració d'associacions, societats civils, mercantils, societats 
cooperatives i patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència que 
asseguri l'autenticitat i la connexió bilateral amb imatge i so dels assistents en remot. La 
sessió s'entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica. 

Votació: Els acords podran votar-se per escrit i sempre que ho decideixi el president, i 
s'han d'adoptar així quan ho sol·licitin, al menys, dos dels membres de l'òrgan. La sessió 
s'entendrà celebrada al domicili social. 

 

 Canvis en la formulació i aprovació de Comptes Anuals d'entitats mercantils 

 

 Formulació: Queda suspès el termini de tres mesos a comptar des del 

tancament de l'exercici social per a que l'òrgan de govern o d'administració de 

la persona jurídica formuli els Comptes Anuals fins que finalitzi l'estat d'alarma. 

Es reprendrà de nou per uns altres tres mesos a comptar de la data de 

finalització de l'estat d'alarma. Aquesta suspensió afecta tant a Comptes Anuals 

ordinàries, abreujades, individuals o consolidades i, si fos legalment exigible, a 

l'informe de gestió. 

En el cas que els Comptes Anuals ja haguessin estat formulats en la data de la 

declaració de l'estat d'alarma, el termini de verificació comptable d'aquests 

Comptes, si l'auditoria fos obligatòria, s'entendrà prorrogat per dos mesos a 

comptar des de que finalitzi el estat d'alarma. 
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Aprovació: La junta general es reunirà necessàriament dins dels tres mesos 

següents a comptar des de que finalitzi el termini per formular els Comptes 

Anuals. 

Si la convocatòria de la Junta General s'hagués publicat abans de la declaració 

de l'estat d'alarma, però el dia de la celebració fos posterior a aquesta 

declaració, l'òrgan d'administració podrà modificar el lloc i l'hora prevists o 

revocar l'acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb antelació 

mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web de la societat o, si no, en el 

Butlletí Oficial de l'Estat. En el supòsit de cancel·lació 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. 

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 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. 

 

  Amb els corresponents canvis en els comptes anuals que aquests dos aspectes puguin 

suposar. 

 

 Assistència de notari a junta de socis   

Si el notari fos 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 seva actuació notarial. 

 

 Dret de separació de socis d’entitats mercantils 

Encara que concorrin causa legal o estatutària, no es podrà exercir el dret de separació 

fins que finalitzi l'estat d'alarma i les pròrrogues de la mateixa que, si s'escau s'acordin. 

 

 Reintegrament de les aportacions de socis en cooperatives 

El reintegrament de les aportacions als socis en cooperatives 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. 
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 Dissolució de societat 

 Per transcurs del terme de durada de la societat fixat en els estatuts: no es 

produirà la dissolució de ple dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des 

que finalitzi aquest estat. 

 Per causa legal o estatutària de dissolució: en el cas que, abans de la declaració 

de l'estat d'alarma i durant la vigència d'aquest estat, hi hagi 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 perquè adoptin l'acord de 

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

 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 durant la vigència d'aquest període d'estat d'alarma. 

 

 Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre  

Durant la vigència de l'estat d'alarma, i pròrrogues que es puguin acordar, es suspèn el 

termini de caducitat dels assentaments de presentació, de les anotacions preventives, 

de les mencions, de notes marginals i de qualsevols altres assentaments registrals 

susceptibles de cancel·lació pel transcurs de el temps. El còmput de terminis es 

reprendrà a l'endemà de la finalització de l'estat d'alarma o de la seva pròrroga. 

 
 Termini del deure de sol·licitud de concurs 

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. Fins que transcorrin dos mesos des 
de la finalització de l'estat d'alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de 
concurs o durant aquests dos mesos. 

Si s'hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, aquest s'admetrà a tràmit amb 
preferència, encara que fora de data posterior. 

Tampoc tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs, durant la vigència de 
l'estat d'alarma, i encara que hagi vençut el termini a què es refereix l'art. 5 bis de la Llei 
Concursal, el deutor que hauria comunicat al jutjat competent: 

 
 La iniciació de negociacions amb els creditors per arribar a un acord de 

refinançament. 

 Un acord extrajudicial de pagaments. 

 Per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni. 

 

 

L’equip de Bové Montero y Asociados segueix treballant de forma remota i està a la seva 

disposició per aclarir-li qualsevol dubte que pugui tenir al respecte i seguir donant-li suport en 

tot allò que necessiti. 

 


