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APUNTS COVID-19 _ 15/05/2020
La malaltia del Coronavirus 2019 (COVID-2019), té importants implicacions, no només
per a la salut pública, sinó també per a l'activitat econòmica.
L'impacte d'aquesta crisi sanitària en l'àmbit empresarial està tenint conseqüències,
des d'un punt de vista estrictament industrial (manca de subministres, retards en els
lliuraments, cancel·lacions de fires, viatges i d'altres esdeveniments), com des d'un
punt de vista contractual i d'altres.
La Cambra de Palamós vol mostrar tot el seu suport a les empreses i als treballadors/es
per les afectacions provocades pel COVID-19 i per això disposa d’un servei d’atenció
empresarial per informar sobre les mesures i actuacions públiques que es vagin
prenent per afrontar aquesta crisi.
A mode de resum adjuntem les mesures de suport al vostre abast:
a) Ajornament de pagaments

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ampliació del termini de declaració d’impostos per a Pimes i autònoms
Ajornament de pagaments
Suspensió dels terminis amb l’àmbit tributari
Suspensió de terminis i pagament de tributs – Govern de Catalunya
Bonificació de quotes de la Seguretat Social pel sector turístic
Ampliació de terminis de justificació dels ajuts parcialment reemborsables-CDTI
Ajornament de les quotes dels préstecs concedits - Instituto para la
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE)
8. Autònoms: Ajornament de pagaments a la Seguretat Social

b) Ajuts i accés a la liquidat
1. Prestació extraordinària per a autònoms – Govern d’Espanya
2. Compensació de pèrdues per al treball autònom – Govern de Catalunya
3. Línia d’ajuts a Pimes – Govern de Catalunya
4. Línia d’ajuts al sector cultural – Govern de Catalunya
5. ICO Sector Turístic
6. Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS
7. Microempreses i professionals del sector turístic – Govern de Catalunya
8. Línia extraordinària de cobertura per a crèdits de circulant – CESCE
9. Subvencions 2020 per a les entitats i empreses del comerç, serveis, artesania i
moda
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c) Reestructuració de la despesa
1. Dret d’adaptació i reducció de jornada
2. Flexibilització dels ERTOs
d) Gestió diària de l’empresa
1. Celebració de sessions per videoconf. i adopció d’acord per escrit sense sessió
2. Suspensió del termini de formulació de comptes anuals
3. Ampliació del termini per a la verificació comptable dels comptes anuals
4. Aprovació dels comptes anuals
5. Possible modificació i/o revocació de la celebració de juntes generals
6. Suspensió de l’exercici del dret de separació
7. Paralització de la dissolució de les societats
8. Interrupció de terminis de les Administracions Públiques
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A.- AJORNAMENT DE PAGAMENTS:
1.- Ampliació del termini de declaració d'impostos per a Pimes i autònoms
A qui afecta?
A tots aquells obligats tributaris (autònoms, empreses, entitats sense ànim de lucre,
etc.) que el seu volum d’operacions NO fos superior a 600.000 euros l’any 2019.

Nou termini de presentació
Serà el 20 de maig de 2020 per totes aquelles obligacions tributàries estatals que el seu
venciment es produeixin a partir de la entrada en vigor d’aquest decret, es a dir el 15
d’abril de 2020. Si el pagament es fa per domiciliació bancària, la data de pagament
serà el 15 de maig.

Quines declaracions?
IVA, retencions d'IRPF, pagaments a compte de l’IRPF, de l’impost de societats. En
resum totes les declaracions y autoliquidacions tributàries competència de l’Estat.

Qui no ho pot aplicar?
Aquelles persones o entitats que superen el límit de volum d’operacions, els grups de
consolidació fiscal de l’impost de societats i els grups d’entitats que tributen en el règim especial de grups d’entitats de l’IVA.

Que passa si acomplint les condicions, ja he domiciliat el pagament d’impostos abans
del 15 d’abril?
Segons l’exposició de motius del RDL 14/2020 es passarà el cobrament al 15 de maig.

Si presento les declaracions el 20 de maig, puc aplicar l’ajornament dels 30.000 euros
per tots el impostos estatals?
Sí, també es podrà aplicar aquest ajornament de sis mesos, els primers tres sense
interessos.
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2.- Ajornament de pagaments


Declaracions i autoliquidacions amb període presentació i pagament < 30 de
maig.



Serà aplicable a les retencions i els pagaments a compte, els impostos
repercutits -principalment l’Impost sobre el Valor Afegit- i els pagaments a
compte de l’Impost sobre Societats.



Import total ajornament < 30.000 euros.



Volum d’operacions en 2019 < 6.010.121,04 euros.



Termini de l’ajornament: 6 mesos.



Interès: 0% tres primers mesos, 3,75% 3 mesos següents.



Tramitació a través de https://www.agenciatributaria.gob.es.



Necessari identificar-se amb certificat digital, DNIe o Cl@ve PIN del declarant.

Instruccions per sol·licitar ajornaments
3.- Suspensió dels terminis en l'àmbit tributari
Es flexibilitzen els terminis per al pagament, tant en període voluntari com en període
executiu, així com el pagament derivat dels acords d'ajornament i fraccionament.
S'amplien fins al 30 d'abril de 2020:


Els terminis de pagament del deute tributari 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 a 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,
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devolució de ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació,
que no hagin conclòs el 18 de març de 2020.
Addicionalment, des del 18 de març de 2020 i fins al 30 d'abril de 2020, no es procedirà
a l'execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles en el si del procediment
administratiu de constrenyiment.
Els mateixos terminis esmentats anteriorment que es comuniquin a partir del 18 de
març, s’allarguen fins al 20 de maig de 2020, excepte en el cas que el propi termini
general específic fos superior, en el qual aquest resultaria d’aplicació.
Informació ampliada

4.- Suspensió de terminis i de pagament de tributs - Govern de Catalunya
Fins que es deixi sense efecte l'estat d’alarma s’estableix la suspensió de la presentació
d’autoliquidacions i pagament de la taxa turística els impostos de successions i
donacions, i l’impost de transmissions patrimonials dels esmentats tributs fins que es
deixi sense efecte l’estat d’alarma.

5.- Bonificació de quotes de la Seguretat Social pel sector turístic
A qui va dirigit? A empreses dedicades a activitats turístiques, així com comerç i
hostaleria sempre que es trobin vinculades al turisme, que generin activitat productiva
en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o mantinguin d’alta durant
el període especificat l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix
discontinu.
Quina bonificació tindran? Podran aplicar una bonificació durant els mencionats
mesos del 50 per cent de les quotes empresarials de la Seguretat Social per
contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d’atur,
FOGASA i formació professional dels treballadors anteriorment esmentats.

6.- Ampliació dels terminis de justificació dels ajuts parcialment reemborsables –
CDTI
El CDTI amplia en un mes els terminis de justificació dels projectes recolzats amb
ajudes parcialment reemborsables quan el venciment es produeixi durant el període
que duri l'estat d'alarma.
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Aquesta mesura s'aplica a tots els ajuts de les següents tipologies:
 Projectes d'R+D, inclòs CENT, projectes de cooperació tecnològica, etc.
 Projectes d'R+D Transferència Cervera.
 Projectes FEMP.
 Projectes d'innovació (línia directa CDTI i línia CDTI d'expansió).
Més informació
7. Ajornament de les quotes dels préstecs concedits - Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía (IDAE)
Aplicables a qui hagi tingut períodes d’inactivitat o reducció del volum de facturació
sempre i quan estiguin:
a. Al corrent de compliment de les seves obligacions derivades dels préstecs.
b. Al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.
c. No estiguin en situació concursal.
Només es podran aplaçar les quotes pendents de pagament amb venciment de març,
abril, maig i juny de 2020.
Les quotes aplaçades han de ser abonades abans del període de vigència del préstec i
no reportaran nous interessos ordinaris.

8. Autònoms: Ajornament de pagaments a la Seguretat Social
1.Serà d’aplicació un interès del 0.5%.
2. Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans dels deu primers dies
naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés.
3. L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, s’amortitzarà mitjançant
pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada
mensualitat sol·licitada.
4. La sol·licitud d’ajornament determinarà la suspensió del procediment recaptatori
respecte als deutes afectats pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les
seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la resolució.
5. Són incompatibles els aplaçaments amb les moratòries.
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B.- AJUTS I ACCÉS A LA LIQUIDITAT
1.- Prestació extraordinària per a autònoms - Govern d'Espanya
Qui pot sol·licitar-ho?
Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi
afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la
facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del
semestre anterior.
1. Autònoms societaris? Sí, i en les mateixes condicions que un autònom amb
activitat de persona física.
2. Autònom col·laborador (cònjuge, fills, etc.)? Sí, i en les mateixes condicions que
un autònom amb activitat de persona física.
3. Administrador d’empresa.
4. Soci de cooperatives.
5. Socis comunitaris de béns.
De quin import és la prestació?
La prestació és l’equivalent al 70% de la base reguladora (661 euros).
Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?
No, per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de
cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar d’alta en algun dels
règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.
Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?
Sí, la Seguretat Social permetrà als qui no estiguin al dia amb els pagaments en la data
de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes
degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a
aquesta prestació.
També poden demanar-ho els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?
Sí, els autònoms que tinguin treballadors a càrrec seu i hagin hagut de tancar per la
declaració de l’estat d’alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden
presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar aquesta prestació
extraordinària.
Si cessen l’activitat, han de renunciar a les bonificacions de les quals gaudeixin,
condicionades al manteniment de l’activitat, com la tarifa plana?
No, en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació
extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per la qual cosa podran
sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les
bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.
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Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant
servei, com els taxistes?
Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació
d’almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi
hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l’activitat.
Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d’un autònom?
En el cas que la seva activitat estigui directament suspesa en virtut del que preveu el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant l’aportació del Model Alta fiscal
(Mod. 036-037) acreditatiu de l’activitat desenvolupada.
En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu
el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, han d’acreditar la reducció de la seva
facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre
anterior, s’han d’aportar els documents comptables i de registre necessaris que
acreditin la facturació emesa.
Preguntes freqüents
2.- Compensació de pèrdues per al treball autònom - Govern de Catalunya
Quant? Import màxim de fins a 2.000 euros.
Beneficiaris: Persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al
règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en
un municipi de Catalunya.
Condicions:
1) Activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el
Reial decret 463/2020, de 14 de març.
2) Que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a
conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin
de fons alternatives d'ingressos.
3) Que aquests pèrdues han de ser durant el mes de març de 2020 en comparació amb
març 2019.
4) Si l’antiguitat es inferior a 1 any, les pèrdues es compararan amb la mitjana dels
beneficis mensuals des de la data d’alta.
Altres consideracions:
1) Procediment de concurrència no competitiva fins esgotar els fons.
2) Incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o
privats, destinat a la mateixa finalitat.
Instruccions per sol·licitar l’ajut
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3.- Línia d'ajuts a Pimes - Govern de Catalunya
El Govern posa a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions
d’euros que es formalitzarà a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català
de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya.
Línia d'ajuts a les Pimes per fer front als efectes del COVID-19
4.- Línia d’ajuts al sector cultural - Govern de Catalunya
Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades
per la situació derivada del COVID-19.
ICF Cultura Liquiditat
5.- ICO Sector Turístic
Les línies ICO són línies de finançament amb les quals l'ICO facilita fons amb la
intermediació de les entitats de crèdit.
Accedeix-hi
6.- Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS
Avalis de Catalunya avala el 100% dels préstecs de les entitats financeres amb la
finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes i autònoms a
conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de
comprometre a mantenir llocs de treball.
Sol·licitud
Aquesta línia d’avals ja està disponible. Si estàs interessat pots contactar amb la teva
entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat
financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de
l’aval.
Condicions financeres
Import: Préstecs de les entitats financeres entre 50.000 € i fins a 1M €, amb l’aval
d’Avalis pel 100% del principal.
Termini: Entre 24 i 60 mesos que pot incloure un màxim de 12 mesos de carència.
Interès: Per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos
més un diferencial màxim del 2,35%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.
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Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65% del cost de
l'aval. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.
Entitats financeres: Les entitats financeres que estiguin interessades, es poden posar
en contacte amb Avalis al correu electrònic informacio@avalis.cat.
7.- Microempreses i professionals del sector turístic – Govern de Catalunya


Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta, estan pensats per a
empreses i professionals afectats per la crisi del COVID-19 i que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a d’altres línies d’ajuts existents.



Els beneficiaris podran ser establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de
cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000 euros de volum anual de facturació.



Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-microempreses-iprofessionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19?moda=1

Queda suspesa la presentació de sol·licituds atès que el número de peticions rebudes i
pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a
aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC
mitjançant la resolució corresponent.
8. Línia extraordinària de cobertura per a crèdits de circulant – CESCE
Amb caràcter extraordinari, s'autoritza la creació d'una línia de cobertura asseguradora
de fins a 2.000 milions d'euros.
A qui s'adreça?
1) Empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, que compleixin al
menys un dels següents requisits:
- Empreses en què el negoci internacional, reflectit en la seva última informació
financera disponible, representi el menys un terç (33%) de la seva xifra de negocis.
- Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat
regularment durant els últims quatre anys amb independència de l'import exportat).
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2) Empreses que tinguin un problema de liquiditat o de falta d'accés al
finançament resultat de l'impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat
econòmica.
Més informació

9. Subvencions 2020 per a les entitats i empreses del comerç, serveis, artesania i
moda
El 29 d’abril de 2020 es van publicar al DOGC les línies de subvencions del CCAM per
aquest any 2020 que tenen per objectiu reactivar l’activitat econòmica davant
l’emergència
sanitària
per
la
COVID-19.
El Pla d’Ajuts inclou 7 programes específics (dos dels quals ha quedat suspesa la
presentació de noves sol·licituds de subvenció) dirigits a autònoms, pimes i
microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com
associades o agrupades, especialment les obligades al tancament arran de la
declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació.
S’entén que són empreses de serveis a la persona els tallers mecànics, els serveis
fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies,
perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de menjar preparat
i
càtering.
També inclou programes adreçats a les entitats territorials i sectorials del sector
comerç, del sector de l’artesania i del sector de la moda, els gremis, les associacions de
mercats municipals sedentaris i no sedentaris i els ens locals en l’impuls d’actuacions
de
reactivació
econòmica
que
duguin
a
terme.
Les sol·licituds es poden presentar a partir del dia 30 d’abril, a les 00.00h, per mitjans
telemàtics a través del Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i
Coneixement juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna
les línies del Pla d’Ajuts. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre
d’enguany o fins que s’exhaureixi el pressupost (això pel programes 3, 4, 5 i 6, els altres
són
fins
a
30
de
juny).
També us informem que a la web del CCAM s’ha habilitat un apartat de preguntes
freqüents relacionades amb les subvencions de 2020.
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C.- REESTRUCTURACIÓ DE LA DESPESA
1.- Dret d'adaptació i reducció de jornada
El treballador ha d'acreditar la necessitat, i a partir d'aquí la iniciativa de modificar la
jornada és seva: el requisit és que sigui una proposta raonable i proporcional i que
busqui compatibilitzar les seves necessitats amb les necessitats organitzatives de
l'empresa.
ADAPTACIÓ


Per la cura del cònjuge o parella de fet, així com dels familiars per
consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora.



S’entendrà que concorren circumstàncies excepcionals del COVID-19:





Quan es necessiti cuidar d’una persona i directe per raons
d’edat, malaltia o discapacitat.
Quan existeixen decisions adoptades per les autoritats
governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin
tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa
que dispensaran la cura o atenció a la persona necessitada dels
mateixos.
Quan la persona que fins al moment s’hagués encarregat de la
cura o assistència directes de no pogués seguir fent-ho per
causes justificades, raonable i proporcionat en relació amb la
situació de l’empresa.



És un dret individual de cada un dels progenitors o cuidadors, que deu ser
justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa.



La concreció inicial és una prerrogativa de la persona treballadora, tant al seu
abast
com
el
seu
contingut.



Empresa i persona treballadora han de fer el possible per arribar a un acord.



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 (p.ex. 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 del treball,
incloent el teletreball



És un mesura temporal i excepcional.
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REDUCCIÓ


Preavís de 24h.



Pot ser fins al 100% (en qualsevol cas ha de ser justificat, raonable i
proporcionat).



Per atendre familiars no serà necessari que el familiar que requereix atenció i
cura
no
desenvolupi
activitat
retribuïda.



Si la persona treballadora ja gaudia d’una adaptació o reducció podrà renunciar
temporalment o tindrà dret a que es modifiquin els terminis del seu gaudi.



Aquesta sol·licitud es limitarà al període excepcional de duració de la crisis
sanitària.



S’ha d’acreditar i justificar la necessitat, però se suposa que la sol·licitud està
justificada, es raonable i proporcionada excepte prova en contra.

2.- Flexibilització dels ERTOs
Aquestes mesures entren en vigor el 18/03/2020 i estaran vigents mentre es mantingui
la situació extraordinària derivada del COVID-19.
Agilització dels expedients de regulació temporal d'ocupació
El termini màxim per constituir la comissió representativa en un ERTO no superarà els
cinc dies des de la comunicació fefaent de l'empresa.
El període de consultes amb els representants dels treballadors no ha de ser superior a
7 dies.
L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat tindrà un termini improrrogable de 7
dies.
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FORÇA MAJOR
Ampliació de supòsits quan tinguin causa directa de les 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 mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar
amb el desenvolupament ordinari de l’activitat o en situacions urgents i
extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures
d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

Les empreses que presentin ERTOs, per força major, estaran exonerades de
l'abonament del 100% de la cotització per a les empreses de menys de 50 treballadors,
i del 75% per a les de més de 50.
CAUSES OBJECTIVES
Pot presentar-se quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de
producció relacionades amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.
S'aplicarà el procediment recollit en la normativa reguladora. El RD-Llei introdueix
algunes modificacions en aquest tipus d’ERTOs i redueix els terminis per agilitzar el
procediment.
ATUR






No és necessari un període mínim d’ocupació.
No computarà per a prestacions futures.
No es perdrà el dret a prestació per prestació fora de termini màxim mentre
duri l’estat d’alarma.
L’inici de la relació laboral ha de ser anterior al a data d’entrada en vigor
d’aquesta mesura (18/03/2020).
Fixes-discontinus: màxim de 90 dies de recuperació de prestació si s’acredita
que han estat prestant serveis.

SALVAGUARDA DEL LLOC DE TREBALL
Les mesures laborals aprovades estan subjectes a que es mantingui el lloc de treball
durant el termini de 6 mesos des de la represa de l’activitat.
Com tramitar un ERTO
Preguntes freqüents
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D.- GESTIÓ DIARIA DE L’EMPRESA
1.- Celebració de sessions per videoconferència i adopció d’acords per escrit sense
sessió
Mentre duri l’estat d’alarma, s’admet que el òrgans de govern i d’administració
celebrin les seves sessions per videoconferència i adoptin els seus acords mitjançant
votació per escrit i sense sessió.
Serà requisit indispensable el poder assegurar l’autenticitat i la connexió bilateral o
multilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot.
Els acords podran adoptar-se per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el
president o ho sol·licitin, almenys, dos dels membres de l’òrgan d’administració, i cap
dels restants s’hi oposi.
2.- Suspensió del termini de formulació de comptes anuals
Es decreta la suspensió, fins que finalitzi l’estat d’alarma, del termini legal de tres
mesos del què disposa l’òrgan d’administració per a, un cop tancat l’exercici social,
procedir amb la formulació dels comptes anuals.
Així, un cop es declari el cessament definitiu de l’estat d’alarma, l’òrgan
d’administració disposarà d’un nou termini de tres mesos per a procedir amb la
formulació.
3.- Ampliació del termini per a la verificació comptable dels comptes anuals
Per aquelles societats que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, ja haguessin
formulat els seus comptes anuals, el termini de verificació comptable d’aquestes,
queda prorrogat per dos mesos més a comptar des de la data de finalització de l’estat
d’alarma.
4.- Aprovació dels comptes anuals
La junta general ordinària on es decideixi sobre l’aprovació dels comptes anuals haurà
de celebrar-se dins dels tres mesos següents a comptar des de la data de finalització
del termini de formulació dels comptes anuals.
Amb això queda sense eficàcia la obligació legal de celebrar la junta general ordinària
dins dels sis primes mesos de l’exercici.
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5.- Possible modificació i/o revocació de la celebració de juntes generals
S’obre la possibilitat de modificar el lloc i la hora de la celebració, o fins i tot revocar
l’acord de convocatòria, d’aquelles juntes generals la convocatòria de la qual hagués
estat remesa o publicada abans de la declaració de l’estat d’alarma, i sempre que
haguessin de celebrar-se amb posterioritat a la mencionada declaració.
En ambdós casos, serà necessari que l’òrgan d’administració remeti o publiqui, amb
una antelació mínima de quaranta vuit hores a la data de celebració o renovació, la
decisió adoptada. A més, per al cas de optar-se per la revocació, l’òrgan
d’administració haurà d’efectuar una nova convocatòria dins del mes següent a
comptar des de la data en què finalitzi l’estat d’alarma.
6.- Suspensió de l’exercici del dret de separació
Tot i que la concurrència de causa legal o estatutària que el motivi, els socis i
accionistes de les societats de capital no podran exercitar, fins la finalització de l’estat
d’alarma, el seu dret de separació, encara concurrent les circumstàncies legalment
establertes per això.
7.- Paralització de la dissolució de les societats
En cas que, vigent l’estat d’alarma, transcorregués el termini de duració de la societat
fixat en els seus estatuts, la dissolució de ple dret no es produirà fins transcorreguts
dos mesos a comptar des de la data de finalització de l’estat d’emergència.
8.- Interrupció de terminis de les Administración Públiques
S’interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres
jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reactivarà en el moment en el que s’aixequi
l’estat d’alarma. Això implica que, mentre duri l’estat d’alarma, no es celebraran
actuacions judicials y que els terminis processals deixar de córrer.

