Resum del Reial Decret 16/2020, de 28 d’abril, de mesures
processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en
l’àmbit de l’Administració de Justícia.
1. MESURES DE CARÀCTER PROCESSAL


Habilitació parcial del mes d’agost dels dies 11 a 31 del mes d’agost de 2020.



Els terminis processals suspesos per l’estat d’alarma, tornaran a computar-se des del
seu inici.



S’amplien els terminis per a recórrer les sentències i resolucions que posin fi al
procediment, llevat dels procediments essencials que no han quedat suspesos per la
declaració de l’estat d’alarma.



Es tramitaran preferentment els procediments següents:
o

En matèria civil:
 Procediments de família.
 Procediments derivats de falta de reconeixement per l’entitat
creditora de la moratòria legal d’hipoteques d’habitatge habitual.
 Reclamacions d’arrendataris per falta d’aplicació de la moratòria
legal o de la pròrroga obligatòria del contracte.
 Procediments concursals.

o

En matèria contenciosa-administrativa:
 Recursos contra resolucions que deneguin l’aplicació d’ajudes
previstes per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària.

o

En matèria social:
 Procediments per acomiadament o extinció de contracte derivats de
permisos retribuïts recuperables, derivats del pla MECUIDA,
impugnació dels ERTO COVID-19 i els que derivin de fer efectiu el
treball a distància.

2. MESURES CONCURSALS


Foment de la renegociació de convenis i acords extrajudicials de pagament.



En els sis mesos següents des de la declaració d’estat d’alarma es traslladarà al deutor
les sol·licituds d’incompliment de conveni per tal de poder formular un reconveni que
seria preferent.



Durant l’any següent a la declaració d’estat d’alarma no s’estarà obligat a sol·licitar la
liquidació al deutor que no pugui complir el conveni, sempre que presenti una
proposta de reconveni que s’admeti a tràmit.
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Els incompliments del conveni o reconveni aprovat dins els 2 anys des de la declaració
de l’estat d’alarma, els crèdits que es derivin de tresoreria per finançament o
constitució de garanties es consideraran contra la massa.



Durant l’any següent a la declaració de l’estat d’alarma es podrà presentar la
comunicació del 5 bis per a renegociar un acord de refinançament homologat o per
negociar un nou acord.



S’amplia fins al 31 de desembre de 2020 el termini per a la suspensió del deure de
sol·licitar el concurs.



S’agilitzaran l’aprovació de plans de liquidació ja presentats.



S’estableix l’obligatorietat de la subhasta extrajudicial per a liquidar actius
concursals.

3. MESURES SOCIETÀRIES I MERCANTILS


Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues durant l’exercici 2020, sens perjudici
del deure de sol·licitar el concurs.



Aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament
a arrendataris.

4. MESURES LABORALS


La impugnació d’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
productives es tramitarà com a conflicte col·lectiu.

5. MESURES ORGANITZATIVES I TECNOLÒGIQUES


Durant l’estat d’alarma i fins a 3 mesos posteriors:
o Els judicis, compareixences, declaracions i vistes es realitzaran preferentment
amb presència telemàtica. Llevat la jurisdicció penal.
o Es permet la celebració de judicis i vistes també a les tardes.
o L’atenció al públic serà per via telefònica o correu electrònic. En casos
imprescindibles, s’haurà de tenir cita prèvia.
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