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1. 20 Nota informativa 

 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA DEL 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. 

 

En data 18 de març de 2020 s’ha publicat al BOE núm. 73 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. 

L’emergència sanitària global que està provocant la pandèmia COVID-19 està provocant un impacte 

econòmic i social donada l’afectació a l’activitat productiva, a la demanda i al benestar dels ciutadans. 

El Reial Decret-Llei preveu els següents blocs d’accions en l’àmbit econòmic i social: 

- Mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables. 

- Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar 

acomiadaments. 

- Mesures per garantir la liquiditat per sostenir l’activitat econòmica. 

- Mesures de suport a la investigació sobre el COVID-19. 

- Mesures addicionals. 

Entre les mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables destaquem les següents: 

- Aplicació del fons de contingència i la concessió d’un suplement de crèdit de 300.000.000,00 

euros que es transferiran a les CC.AA per a les prestacions bàsiques dels serveis socials 

(art.1 i 2). 

- Inversió del superàvit de les entitats locals de 2019 per finançar despeses d’inversió relatives 

a serveis socials i promoció social (art.3). 

- Garantia del subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables (art.4). 

- Caràcter preferent del treball a distància (art.5). 

- Dret d’adaptació de l’horari i la reducció de la jornada dels treballadors per compte aliè (art.6). 

- Moratòria del préstec hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual per a persones amb 

situació de vulnerabilitat econòmica (arts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, DT2ª, 13, 14, 15 i 16). 

- Prestació extraordinària pel cessament d’activitat dels autònoms afectats per la declaració 

d’alarma (art.17). 

- Garantia de manteniment dels serveis de comunicacions electròniques, la connectivitat de 

banda ampla i el servei universal de telecomunicacions (arts.18, 19 i 20). 

- Interrupció del termini per a la devolució de productes durant la vigència de l’estat d’alarma 

(art.21) 

Pel que fa a les mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar 

acomiadaments, es contemplen aquestes durant la vigència de la situació extraordinària derivada del 

COVID-19: 

- Mesures excepcionals en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de 

jornada per força major (art.22). 
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- Mesures excepcionals en relació als procediments de suspensió i reducció de jornada per 

causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció (art.23). 

- Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació als procediments de contractes i 

reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19 (art.24). 

- Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació (art.25). 

- Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions 

per desocupació (art.26). 

- Mesures extraordinàries relatives a la pròrroga de la prestació per desocupació i la declaració 

anual de rendes (art.27). 

Pel que fa a les mesures per garantir la liquiditat per sostenir l’activitat econòmica, es preveuen les 

següents: 

- Aprovació de la línia per donar cobertura por compte de l’Estat del finançament atorgat per 

entitats financeres a empreses i autònoms (art.29). 

- Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO per augmentar els imports de les línies ICO de 

finançament a empreses i autònoms (arts.30, 31 i 32). 

- Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari (art.33 i DT3ª). Es preveu l’ajornament de 

determinades obligacions tributàries establint nous terminis. 

- Mesures en matèria de contractació pública respecte serveis i subministraments de les 

entitats del sector públic (art.34). 

- Mesures financeres dirigides als titulars d’explotacions agràries que hagin subscrit préstec 

com a conseqüència de la sequera de 2017 (art.35). 

En relació a les mesures de suport a la investigació del COVID-19, el Reial Decret-Llei contempla les 

següents iniciatives: 

- Mesures laborals excepcionals en l’àmbit de les entitats públiques integrants del Sistema 

Español de Ciència, Tecnologia i Innovació (art.36).  

- Concessió de crèdits extraordinaris per import de 30.000.000,00 euros al pressupost del 

Ministeri de Ciència i Innovació en relació a la investigació científica en l’àmbit del COVID-19 

(arts. 38 i 39). 

Finalment, com a altres mesures addicionals s’han incorporat qüestions com: 

- Es flexibilitza la formalització de convenis relacionats amb el COVID-19 (art.39). 

- Els òrgans de govern de les persones jurídiques de dret privat (associacions, societats, 

cooperatives o fundacions) podran celebrar-se per videoconferència o per escrit sense sessió 

(art.40). 

- Suspensió del termini de 3 mesos des del tancament de l’exercici anterior per a la formulació 

de comptes anuals i la resta de documents vinculats de les persones jurídiques anteriors fins 

que finalitzi l’estat d’alarma. Es disposarà de tres mesos més a partir d’aquell moment 

(art.40.3).  L’aprovació dels comptes anuals per l’òrgan de govern competent s’haurà de 

produir dins dels tres mesos següents a la data de formulació de comptes anuals (art.40.5). 

- Altres suspensions de terminis vinculats a obligacions societàries (art.40). 

- Suspensió del termini de caducitat de les inscripcions registrals durant l’estat d’alarma el 

còmput dels quals es reiniciarà el dia següent a la finalització de l’estat d’alarma (art.42). 

- Pròrroga del termini de vigència del DNI (DA4ª). 
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- No aplicació de la suspensió dels terminis administratius de l’estat d’alarma als terminis 

previstos al present Reial Decret-Llei (DA9ª). 

- Límits a l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació (DT1ª). 

- Les escriptures públiques de formalització de novacions contractuals de préstecs i crèdits 

hipotecaris a l’empara d’aquesta norma quedaran exemptes de la quota gradual (DF1ª). 

El present Reial Decret-Llei ha entrat en vigor des del moment de la seva publicació al BOE i mantindrà 

la seva vigència durant el termini d’un mes sens perjudici que es prorrogui pel Govern de l’Estat, sens 

perjudici de la vigència d’aquelles mesures previstes amb un termini superior.  

 

Consideracions en l’àmbit de la salut i dels serveis socials 

L’actual crisi sanitària està suposant un impacte a les entitats del sector salut i a les del sector social 

que es pot veure mitigat en virtut d’algunes d’aquestes mesures. 

En primer lloc, l’aportació de fons als serveis socials provindrà de l’aportació extraordinària de 

300.000.000,00 euros a les CCAA i del destí del superàvit de les entitats locals de 2019 a serveis 

socials i a la promoció social. 

En segon lloc, el reconeixement de mesures relatives a la adequació de la jornada de treball, de la 

implantació del treball a distància i de la regulació temporal i transitòria de l’ocupació. 

En tercer lloc, l’adopció de mesures financeres per garantir la liquiditat. 

En quart lloc, l’aportació de fons a la investigació del COVID-19. 

En cinquè lloc, l’adequació de la governança a la situació generada per l’estat d’alarma, ja sigui pel 

reconeixement de la validesa i procedència de les sessions telemàtiques, ja sigui per la suspensió 

dels terminis de formulació i presentació dels comptes anuals de les entitats de dret privat. 

En darrer lloc, la suspensió dels terminis de determinades obligacions tributàries. 

 

 

Barcelona, 18 de març de 2020 

 

 


