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
Mesures de suport als treballadors i empresaris autònoms
1.

Les empreses hauran d’adoptar mesures, sempre que sigui possible, per facilitar el
treball a distància. L’avaluació dels riscos laborals d’aquesta mesura la podrà realitzar
la pròpia persona treballadora a través d’una autoavaluació.

2.

Les persones treballadores per compte d’altri tindran dret a una reducció de la
jornada laboral en el cas d’acreditar la necessitat de tenir cura per algun familiar
directe.

3.

Moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual.
1.

2.
4.

Aplicable a tots els deutors que acreditin vulnerabilitat econòmica.
1.
Desocupació, en el cas dels treballadors assalariats.
2.
Pèrdua substancial d’ingressos (del 40% com a mínim), en el cas dels
empresaris o professionals.
No s’aplicaran interessos a la moratòria.

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat:
1.
Per als casos de cessament de l’activitat o que s’acrediti un descens de la
facturació del 75% en relació a la mitjana del semestre anterior.
2.
L’import de la prestació serà el 70% de la base reguladora o el 70% de la base
mínima, segons els casos.
3.
La prestació es cobrarà per un mes i es podrà ampliar fins a l’últim dia del mes
en que finalitzi l’estat d’alarma, en cas de que es prorrogui aquest.

Mesures per a garantir la liquiditat de les empreses
5.

S’estableix una línia d’avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros per al
finançament concedit per les entitats de crèdit a les empreses i autònoms per atendre

les necessitats derivades de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciment
d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

Suspensió de terminis d’àmbit tributari
6.

7.

S’amplia el termini per al pagament de deutes tributaris resultat de liquidacions de
l’Administració fins al 30 d’abril de 2020 en el cas que aquestes no hagin conclòs a en
el moment de l’entrada en vigor del present Reial Decret.
S’amplia el termini per al pagament de deutes tributaris resultat de liquidacions de
l’Administració fins al 20 de maig de 2020 en el cas que aquestes es comuniquin a
partir de l’entrada en vigor del present Reial Decret.

Altres mesures de flexibilització
8.

9.

10.
11.
12.

Es permet al celebració de les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les
associacions, societats civils i mercantils, dels consells rectors de les societats
cooperatives i dels patronats de les fundacions a través de sistemes de
videoconferència.
Els acords dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, societats civils
i mercantils, dels consells rectors de les societats cooperatives es podran adoptar a
través de votació per escrit i sense sessió si així ho decideix el president o bé ho
demanin dos membres de l’organisme.
Se suspèn el termini de tres mesos per a la formulació dels comptes anuals i es
renovarà per altres tres mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
Se suspèn el termini de caducitat dels assentaments del Registre Mercantil durant la
vigència de l’estat d’alarma. Els terminis es reprendran quan finalitzi l’esmentat estat.
Els deutors que es trobin en una situació d’insolvència no tindran el deure de sol·licitar
la declaració de concurs mentre duri l’estat d’alarma.

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

