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Nota informativa en relació al REIAL DECRET LLEI 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i 
organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia (BOE núm. 119, de 29-04-
2020)  

 

 

El Govern ha adoptat un conjunt de mesures dirigides a protegir les persones del risc de contagi, a atendre a 
les que són especialment vulnerables, a garantir la prestació de serveis públics essencials, així com a vetllar 
per les persones treballadores i les empreses. I, per fer front a les possibles conseqüències d'aquestes 
mesures, l'Administració de Justícia ha de preparar-se, tant des del punt de vista de l'adopció dels canvis 
normatius necessaris en les institucions processals com des de la perspectiva organitzativa, i tot això amb 
l'objectiu d'assolir una progressiva reactivació del normal funcionament dels jutjats i tribunals. 

Així mateix, s'han d'adoptar mesures en previsió de l'augment de litigiositat que s'originarà com a 
conseqüència de les mesures extraordinàries que s'han adoptat i de la pròpia conjuntura econòmica derivada 
de la crisi sanitària. Indubtablement, resulta precís configurar procediments que permetin substanciar amb 
celeritat pretensions amb origen directe i fàcilment identificable en la crisi sanitària derivada de la COVID-19 
com, per exemple, el reequilibri del   règim de visites o custòdia compartida pels períodes no gaudits per les 
limitacions de la llibertat deambulatòria o altres mesures adoptades per les autoritats sanitàries. Amb aquesta 
mateixa finalitat, es fa necessari declarar la preferència per al despatx i tramitació d'altres procediments ja 
previstos en les lleis processals vigents. 

Així mateix, durant tot el temps que perduri aquesta crisi sanitària, s'han d'adoptar mesures que garanteixin 
el dret a la salut tant de tot el personal al servei de l'Administració de Justícia, com dels ciutadans i dels 
professionals que es relacionen amb aquesta Administració, procurant d'aquesta manera evitar situacions de 
contagi. Per això és de singular importància incloure mesures que garanteixin la distància de seguretat en el 
desenvolupament a les vistes i audiències públiques i el foment de la incorporació de les noves tecnologies a 
les actuacions processals i, en general, a les relacions dels ciutadans i ciutadanes amb l'Administració de 
Justícia, que evitin, en la mesura del possible, excessives concentracions a les seus judicials. 

El RDLL entra en vigor l'endemà de la publicació en el BOE, és a dir el 30-04-2020. 

Així, el RDLL s'estructura en tres capítols, que contenen un total de vint articles, quatre disposicions 
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals: 

 El capítol I regula les mesures de caràcter processal. Així s’estableixen una sèrie de disposicions 
dirigides a reprendre l'activitat ordinària dels jutjats, a més de donar resposta al previsible increment 
de la litigiositat que es derivarà de la pròpia crisi sanitària. En aquest sentit, s'habilita 
excepcionalment i de manera parcial el mes d'agost, i es declaren urgents totes les actuacions 
processals i declara hàbils per a la seva realització els dies 11 a 30 del més d’agost. També 
s’estableixen unes regles generals per al còmput dels terminis, optant-se en l'article 3 pel reinici 
d’aquest còmput i per no prendre en consideració, per tant, el termini que hagués transcorregut 
prèviament a la declaració de l'estat d'alarma. S’acorda també l'ampliació dels terminis per a la 
presentació de recursos contra sentències i altres resolucions que posen fi al procediment i siguin 
notificades durant la suspensió de terminis establerta en el RD 463/2020, així com les que siguin 
notificades dins dels vint dies hàbils següents a l'aixecament dels terminis processals suspesos. 
Finalment, es regula «ex novo» un procediment especial i sumari per a la resolució de qüestions 
relatives al dret de família directament derivades de la crisi sanitària (règim de custòdia i de visites 
de menors; pagament de pensions alimentàries; modificació de mesures, etc.), pensant 
particularment en l'interès superior de les persones menors afectades. 

 En el capítol II s'inclouen mesures en l'àmbit concursal i societari. En aquest sentit, s'ajorna el deure 
de sol·licitar l'obertura de la fase de liquidació quan, durant la vigència del conveni, el deutor conegui 
la impossibilitat de complir els pagaments compromesos i les obligacions contretes amb posterioritat 
a l'aprovació d'aquell; així mateix, es facilita la modificació del conveni o de l'acord extrajudicial de 
pagaments o de l'acord de refinançament homologat. Respecte d'aquests últims es permet a més la 
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presentació de nova sol·licitud sense necessitat que transcorri un any des de la presentació de 
l'anterior. També es qualifica de crèdits contra la massa, arribat el cas de liquidació, els crèdits 
derivats de compromisos de finançament o de prestació de garanties a càrrec de tercers, incloses les 
persones especialment relacionades amb el concursat, que figuressin en la proposta de conveni o en 
la proposta de modificació del ja aprovat pel jutge. En aquest mateix sentit, es qualifiquen com a 
ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que 
poguessin declarar-se dins dels dos anys següents a la declaració de l'estat d'alarma. I, per evitar el 
previsible augment de litigiositat en relació amb la tramitació de concursos de creditors en els Jutjats 
del Mercantil i de Primera Instància, s'estableixen una sèrie de normes d'agilitació del procés 
concursal, com la confessió de la insolvència, la tramitació preferent de determinades actuacions 
tendents a la protecció dels drets dels treballadors, a mantenir la continuïtat de l'empresa i a 
conservar el valor de béns i drets, així com la simplificació de determinats actes i incidents (subhastes, 
impugnació d'inventari i llistes de creditors o aprovació de plans de liquidació). 

Finalment, s'estableixen dues normes que tracten d'atenuar temporal i excepcionalment les 
conseqüències que tindria l'aplicació en l'actual situació de les normes generals sobre dissolució de 
societats de capital i sobre declaració de concurs, de manera tal que es permeti a les empreses 
guanyar temps per a poder reestructurar el seu deute, aconseguir liquiditat i compensar pèrdues, ja 
sigui per la recuperació de la seva activitat ordinària o per l'accés al crèdit o a les ajudes públiques. 
D'aquesta forma, s'amplia la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors 
fins al 31 de desembre de 2020 i es preveu que a l'efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues 
no es computin les del present exercici. Així, es deroga l’art. 43 del RDLL 8/2020, que establia la 
suspensió del deure de sol·licitar el concurs durant la vigència de l'estat d'alarma i preveia que els 
jutges no admetrien a tràmit sol·licituds de concurs necessari fins transcorreguts dos mesos des de la 
finalització d'aquest estat. 

 El capítol III regula mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic destinades a afrontar de manera 
immediata les conseqüències, ja exposades, que ha tingut la crisi de la COVID-19 sobre 
l'Administració de Justícia. Així, s'estableix la celebració d'actes processals preferentment mitjançant 
la presència telemàtica dels intervinents per a garantir la protecció de la salut de les persones i 
minimitzar el risc de contagi. No obstant això, en l'ordre jurisdiccional penal, la celebració de judicis 
preferentment mitjançant presència telemàtica s'exceptua en els supòsits de procediments per 
delictes greus, en els quals la presència física de l'acusat resulta necessària. Igualment, per a atendre 
les mateixes finalitats, es limita l'accés del públic a totes les actuacions orals ateses les 
característiques de les sales de vistes. Amb la mateixa finalitat s'estableix un sistema d'atenció al 
públic per via telefònica o a través del correu electrònic habilitat a aquest efecte, de tal forma que es 
limita l'atenció presencial als supòsits estrictament necessaris i únicament mitjançant cita prèvia. 
També es preveu la creació d'unitats judicials per al coneixement d'assumptes derivats de la COVID-
19 i s'estableix la possibilitat que els Lletrats i Lletrades de l'Administració de Justícia puguin, durant 
el període de pràctiques, realitzar funcions de substitució o reforç, entre altres mesures. També 
s'estableixen jornades de treball de demà?/matí o tarda, evitant amb això la coincidència de tot el 
personal en les mateixes hores. 

 En la DF 1a es modifica la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en l'Administració de Justícia, facilitant l'accés remot a les aplicacions 
utilitzades per a la gestió processal, fomentant així el teletreball, i es modifica el sistema 
d'identificació i signatura reconeguts, dissociantl’un de l’altra, en els mateixos termes que la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 La DF 2a modifica i amplia la «vacatio legis» de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, de Registre Civil, fins 
al 30 d'abril de 2021.  

 Amb la DF 3a s'introdueix una millora tècnica en la modificació de l'article 159.4, de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic. 

 En les DF 4a i DF 5a s'amplia la possibilitat de disponibilitat de plans de pensions per als treballadors 
per compte propi o autònoms als casos en què, sense parar en la seva activitat, hagin tingut una 
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reducció de, al menys, el 75 per cent en la seva facturació com a conseqüència de la situació de crisi 
sanitària. 

 Així mateix, la disposició final quarta amplia els terminis establerts en els articles 4 i 8 del RDLL 
11/2020 perquè l'arrendatari d'habitatge habitual pugui realitzar la sol·licitud d'ajornament temporal 
i extraordinari del pagament de la renda. També es modifiquen determinats aspectes de l’art. 9 amb 
la finalitat i de donar major agilitat a la tramitació de la línia d'ajudes transitòries de finançament, de 
manera que pugui estar operativa per als arrendataris en situació de vulnerabilitat en el termini més 
breu possible.  

A continuació procedim a concretar aquelles mesures que puguin ser de més interès pel món local: 

Mesures processals urgents (Cap. I) 

 Habilitació de dies a efectes processals (art. 1): es declaren hàbils per a totes les actuacions judicials els 
dies 11 a 31 del mes d'agost del 2020, excepte els dissabtes, diumenges i festius, a excepció d’ aquelles 
actuacions judicials per a les quals aquests dies siguin ja hàbils conforme a les lleis processals. 

 Còmput de terminis processals i ampliació del termini per a recórrer (art. 2): el termes i terminis 
previstos en les lleis processals que haguessin quedat suspesos per aplicació del RD 463/2020, tornaran 
a computar-se des del seu inici, essent per tant el primer dia del còmput el següent hàbil al que deixi de 
tenir efecte la suspensió del procediment corresponent. 

Els terminis per a l'anunci, preparació, formalització i interposició de recursos contra sentències i altres 
resolucions que, conforme a les lleis processals, posin fi al procediment i que siguin notificades durant la 
suspensió de terminis establerta en el RD 463/2020 , així com les que siguin notificades dins dels vint dies 
hàbils següents a l'aixecament de la suspensió dels terminis processals suspesos, quedaran ampliats per 
un termini igual al previst per a l'anunci, preparació, formalització o interposició del recurs en la seva 
corresponent llei reguladora. Això no s'aplicarà als procediments els terminis dels quals van ser 
exceptuats de la suspensió d'acord amb el que s'estableix en la DA 2a del RD 463/2020. 

 Procediment especial de família (arts. 3 a 5): 

 Àmbit del procediment especial i sumari en matèria de família (art. 3): durant la vigència de l'estat 
d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, es decidiran a través del procediment 
especial i sumari regulat en els arts. 3 a 5 del RD les demandes següents: 

a) Les relatives al restabliment de l'equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un 
dels progenitors no hagi pogut atendre en els seus estrictes termes el règim establert i, en el seu 
cas, custòdia compartida vigent, a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern i les altres 
autoritats sanitàries a fi d'evitar la propagació de la COVID-19. 

b) Les que tinguin per objecte sol·licitar la revisió de les mesures definitives sobre càrregues del 
matrimoni, pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills, adoptades en 
aplicació del que es disposa en l’art. 774 de la LEC, quan la revisió tingui com a fonament haver 
variat substancialment les circumstàncies econòmiques de cònjuges i progenitors a 
conseqüència de la crisi sanitària produïda per la COVID-19. 

c) Les que pretenguin l'establiment o la revisió de l'obligació de prestar aliments, quan aquestes 
pretensions tinguin com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies 
econòmiques del parent obligat a aquesta prestació alimentosa a conseqüència de la crisi 
sanitària produïda per la COVID-19. 

 Competència (art. 4): serà competent per a conèixer dels procediments dels paràgrafs a) i b) el 
jutjat que hagués resolt sobre el règim de visites o custòdia compartida, el reequilibri de la qual 
s'insti o que hagués acordat les mesures definitives de la revisió   que es pretengui. I serà 
competent per a conèixer del procediment previst en el paràgraf c) el jutjat assenyalat en l’art. 
769.3 de la LEC, quan es tracti de l'establiment de la prestació d'aliments reclamats per un 
progenitor contra l'altre en nom dels fills menors, i el jutjat que resulti competent en aplicació 
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de les regles generals de l’art. 50 de la LEC, quan es tracti de la prestació d'aliments en favor de 
qualsevol altre alimentista. Quan la demanda sigui sobre la revisió de la prestació d'aliments, 
serà competent el jutjat que hagués resolt en el seu moment sobre aquesta prestació. 

 Tramitació (art. 5) 

 Tramitació de la impugnació ERTOS de l’art. 23 del RDLL 8/2020 (art. 6): es tramitaran conforme a la 
modalitat processal de conflicte col·lectiu, les demandes presentades pels subjectes legitimats quan 
versin sobre les suspensions i reduccions de jornada adoptades en aplicació del que es preveu en l'article 
23 del RDLL 8/2020, de 17 de març, i aquestes mesures afectin a més de cinc treballadors. Són subjectes 
legitimats els de l’art. 154 de la LRJS i la comissió representativa prevista en la normativa laboral dictada 
per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 en relació amb els ERTOS de l’art. 23 del RDLL 8/2020. 

 Tramitació preferent de determinats procediments (art. 7): durant el període que transcorri des de 
l'aixecament de la suspensió dels terminis processals declarada pel RD 463/2020, de 14 de març, i fins al 
31 de desembre de 2020, es tramitaran amb preferència els següents expedients i procediments, sense 
perjudici del caràcter preferent que tinguin reconegut altres procediments d'acord amb les lleis 
processals: 

a) Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en els quals s'adoptin les mesures a què es 
refereix l'article 158 CC, així com el procediment especial i sumari previst en els articles 3 a 5 del 
RDLL. 

b) En l'ordre jurisdiccional civil, els processos derivats de la falta de reconeixement per l'entitat creditora 
de la moratòria legal en les hipoteques d'habitatge habitual i d'immobles afectes a l'activitat 
econòmica, els processos derivats de qualssevol reclamacions que poguessin plantejar els 
arrendataris per falta d'aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del 
contracte, així com els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no 
tinguin la condició d'empresaris. 

c) En l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, els recursos que s'interposin contra els actes i 
resolucions de les AAPP pels quals es denegui l'aplicació d'ajudes i mesures previstes legalment per 
a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària produïda per la COVID-19. 

d) En l'ordre jurisdiccional social, tindran caràcter urgent i preferent els processos per acomiadament o 
extinció de contracte, els derivats del procediment per a declarar el deure i forma de recuperació de 
les hores de treball no prestades durant el permís retribuït previst en el RDLL 10/2020; els 
procediments per aplicació del pla MECUIDA de l’art. 6 del RDLL 8/2020; els procediments per a la 
impugnació individual, col·lectiva o d'ofici dels ERTOS per les causes regulades en els arts. 22 i 23 del 
RDLL 8/2020; i els que se substanciïn per a fer efectiva la modalitat de treball a distància o l'adequació 
de les condicions de treball previstes en l’art. 5 del RDLL 8/2020. 

En tot cas, en l'ordre jurisdiccional social, els procediments per a la impugnació individual o col·lectiva 
dels ERTOS per les causes regulades en els arts. 22 i 23 del RDLL 8/2020; els que se substanciïn per a 
fer efectiva la modalitat de treball a distància o l'adequació de les condicions de treball previstes en 
l'article 5 del RDLL 8/2020 i els procediments per a l'aplicació del pla MECUIDA de l'art. 6 del RDLL 
8/2020, de 17 de març, tindran caràcter urgent amb caràcter general i seran preferents respecte de 
tots els que es tramitin en el jutjat, excepte els que   tinguin per objecte la tutela dels drets 
fonamentals i llibertats públiques. 

Mesures concursals i societàries (Cap. II) 

 Modificació del conveni concursal (art. 8) 

 Ajornament del deure de sol·licitar l'obertura de la fase de liquidació (art. 9) 

 Acords de refinançament (art. 10) 

 Règim especial de la sol·licitud de declaració del concurs de creditors (art. 11) 

 Finançaments i pagaments per persones especialment relacionades amb el deutor (art. 12) 

 Impugnació de l'inventari i de la llista de creditors (art. 13) 
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 Tramitació preferent (art. 14) 

 Alienació de la massa activa (art. 15) 

 Aprovació del pla de liquidació (art. 16) 

 Agilitació de la tramitació de l'acord extrajudicial de pagaments (art. 17) 

 Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues (art. 18)  

Mesures organitzatives i tecnològiques: (Cap III) 

 Celebració d'actes processals mitjançant presència telemàtica (art. 19) 

 Accés a les sales de vistes (art. 20). 

 Exploracions medicoforense   (art. 21) 

 Dispensa de la utilització de togues (art. 22) 

 Atenció al públic (art. 23) 

 Òrgans judicials associats a la COVID-19 (art. 24) 

 Assignació preferent de Jutges d'adscripció territorial (art. 25). 

 Actuacions dins d'un mateix centre de destinació (art. 26) 

 Jornada laboral (art. 27) 

 Substitució i reforç de lletrats de l'Administració de Justícia en pràctiques (art. 28) 

Ampliació de terminis en l'àmbit del Registre Civil (DA 1a). 

 En els expedients d'autorització per a contraure matrimoni en els quals hagués recaigut resolució 
estimatòria es concedirà automàticament un termini d'un any per a la celebració del matrimoni, a 
computar des de la finalització de l'estat d'alarma. El mateix termini s'aplicarà a aquells expedients 
en els quals no hagués transcorregut el termini d'un any des de la publicació d'edictes, de la seva 
dispensa o de les diligències substitutòries que preveu l'article 248 del Reglament de la Llei del 
Registre Civil. 

 Durant la vigència de l'estat d'alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització s'ampliarà a 
cinc dies naturals el termini de 72 hores que l'article 46.1 de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del 
Registre Civil, estableix perquè la direcció d'hospitals, clíniques i establiments sanitaris comuniquin a 
l'Oficina del Registre Civil que correspongui cadascun dels naixements que hagin tingut lloc en el 
centre sanitari. 

Suspensió de la causa de dissolució de l'article 96.1 e) de la LRJSP (DA 2a) 
Adequació de determinades disposicions a la jurisdicció militar (DA 3a) 
Actes de comunicació del Ministeri Fiscal (DA 4a) 

Règim transitori de les actuacions processals (DT 1a) 

 Les normes del RDLL s'aplicaran a totes les actuacions processals que es realitzin a partir de la seva 
entrada en vigor, qualsevol que sigui la data d'iniciació del procés en què aquelles es produeixin. No 
obstant això, aquelles normes del RDLL que tinguin un termini determinat de durada se subjectaran 
a aquest. 

Previsions en matèria de concurs de creditors (DT 2a) 
Derogació de l'art. 43 del RDLL 8/2020 relatiu al termini per a sol·licitar el concurs (DD única) 

Modificació de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació en l'Administració de Justícia (DF 1a) 
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Modificació de la DF 10a de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, sobre l’entrada en vigor de la 
Llei (DF 2a) 

Modificació de la LCSP (DF 3a) 

 Es modifiquen els paràgrafs d) i f) de l'article 159.4 de la LCSP: 

Art. 159.4.d) de la LCSP en relació al Procediment obert simplificat 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

d) L'obertura dels sobres o arxius electrònics contenint la 
proposició es farà per l'ordre que procedeixi de 
conformitat amb el que s'estableix en l'article 145 en 
funció del mètode aplicable per a valorar els criteris 
d'adjudicació establerts en els plecs. L'obertura es farà per 
la mesa de contractació a la qual es refereix l'apartat 6 de 
l'article 326 de la present Llei. En tot cas, serà públic l'acte 
d'obertura dels sobres o arxius electrònics que continguin 
la part de l'oferta avaluable a través de criteris 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules 
establertes en els plecs, excepte quan es prevegi que en 
la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics. A aquest 
efecte, en el model d'oferta que figuri com a annex al plec 
es contindran aquests extrems. 

d) L'oferta es presentarà en un únic sobre o arxiu 
electrònic en els supòsits en què en el procediment no es 
contemplin criteris d'adjudicació la quantificació de la 
qual depengui d'un judici de valor. En cas contrari, l'oferta 
es presentarà en dos sobres o arxius electrònics. 

L'obertura dels sobres o arxius electrònics contenint la 
proposició es farà per l'ordre que procedeixi de 
conformitat amb el que s'estableix en l'article 145 en 
funció del mètode aplicable per a valorar els criteris 
d'adjudicació establerts en els plecs. L'obertura es farà per 
la mesa de contractació a la qual es refereix l'apartat 6 de 
l'article 326 d’aquesta   Llei. 

 

Art. 159.4.f) de la LCSP en relació al Procediment obert simplificat 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

f) En tot cas, la valoració a la qual es refereix la lletra 
anterior haurà d'estar efectuada amb anterioritat a l'acte 
públic d'obertura del sobre que contingui l'oferta avaluable 
a través de criteris quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. En aquest acte públic es procedirà a 
la lectura del resultat d'aquella. 

Després d'aquest acte públic, en la mateixa sessió, la mesa 
procedirà a: 

1r Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no 
compleixin els requeriments del plec, avaluar i classificar les 
ofertes. 

2n Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat 
amb millor puntuació. 

3r Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades que l'empresa està degudament constituïda, 
el signant de la proposició té poder bastant per a formular 
l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica 
o, en el seu cas la classificació corresponent i no està 
culpable en cap prohibició per a contractar. 

4t Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació 
mitjançant comunicació electrònica perquè constitueixi la 
garantia definitiva, així com perquè aporti el compromís al 
qual es refereix l'article 75.2 i la documentació justificativa 
de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

f) En tot cas, la valoració a la qual es refereix la lletra 
anterior haurà d'estar efectuada amb anterioritat a 
l'obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui 
l'oferta avaluable a través de criteris quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

Després de l'obertura del sobre o arxiu electrònic i en la 
mateixa sessió la mesa   procedirà a: 

1r Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no 
compleixin els requeriments del plec, avaluar i classificar 
les ofertes. 

2n Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del 
candidat amb millor puntuació. 

3r Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades que l'empresa està degudament 
constituïda, el signant de la proposició té poder bastant 
per a formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, 
financera i tècnica o, en el seu cas la classificació 
corresponent i no està culpable en cap prohibició per a 
contractar. 

4t Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor 
puntuació mitjançant comunicació electrònica perquè 
constitueixi la garantia definitiva, així com perquè aporti 
el compromís al qual es refereix l'article 75.2 i la 
documentació justificativa de què disposa efectivament 
dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20200429&tn=1#a1-71
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902&p=20200429&tn=1#a1-71
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conforme a l'article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies 
hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació. 

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor 
puntuació es presumeixi que és anormalment baixa per 
donar-se els supòsits previstos en l'article 149, la mesa, 
realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n 
anteriors, seguirà el procediment previst en el citat article, 
si bé el termini màxim perquè justifiqui la seva oferta el 
licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de 
l'enviament de la corresponent comunicació. 

Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què 
resulti preceptiva, prèvia fiscalització del compromís de la 
despesa per la Intervenció en els termes previstos en la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un 
termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el 
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, 
procedint-se, una vegada adjudicat el mateix, a la seva 
formalització. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat 
proposat com a adjudicatari no presenti la garantia 
definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del 
següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent 
termini per a constituir la citada garantia definitiva. 

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol altra 
documentació que no estigui inscrita en el Registre de 
Licitadors, la mateixa s'haurà d'aportar en el termini de 7 
dies hàbils establert per a presentar la garantia definitiva. 

 

76.2; i tot això en el termini de set dies hàbils a comptar 
des de l'enviament de la comunicació. 

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la 
millor puntuació es presumeixi que és anormalment 
baixa per donar-se els supòsits previstos en l'article 149, 
la mesa, realitzades les actuacions recollides en els punts 
1r i 2n anteriors, seguirà el procediment previst en el 
citat article, si bé el termini màxim perquè justifiqui la 
seva oferta el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils 
des de l'enviament de la corresponent comunicació. 

Presentada la garantia definitiva i, en els casos en què 
resulti preceptiva, prèvia fiscalització del compromís de 
la despesa per la Intervenció en els termes previstos en 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, en un termini no superior a 5 dies, es 
procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador 
proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada 
adjudicat el mateix, a la seva formalització. 

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el 
candidat proposat com a adjudicatari no presenti la 
garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a 
favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el 
corresponent termini per a constituir la citada garantia 
definitiva. 

En el cas que l'empresari hagi de presentar qualsevol 
altra documentació que no estigui inscrita en el Registre 
de Licitadors, la mateixa s'haurà d'aportar en el termini 
de 7 dies hàbils establert per a presentar la garantia 
definitiva. 

 

 

Modificació del RDLL 11/2020 (DF 4a) 

 Es modifica l’art. 4. 1 que queda redactat de la manera següent: 

Art. 4 RDLL 11/2020 sobre l’aplicació automàtica de la moratòria del deute arrendatici en cas de grans tenedors i 
empreses o entitats públiques d'habitatge 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge 
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en 
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix 
en l'article següent, podrà sol·licitar de la persona 
arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat 
pública d'habitatge o una gran tenedora, entenent per tal 
la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu 
immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una 
superfície construïda de més de 1.500 m², en el termini 
d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret 
llei, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament 
de la renda, sempre que aquest ajornament o la 
condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués 

“·1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge 
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en 
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix 
en l'article següent, podrà sol·licitar de la persona 
arrendadora quan aquesta sigui una empresa o entitat 
pública d'habitatge o una gran tenedora, entenent per tal 
la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu 
immobles urbans, excloent-hi garatges i trasters, o una 
superfície construïda de més de 1.500 m², en el termini de 
tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret 
llei, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament 
de la renda, sempre que aquest ajornament o la 
condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200429&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200429&tn=1#a4
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aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes 
dues parts. 

aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes 
dues parts.” 

 Es modifica l’art. 8.1, que queda redactat de la manera següent:  

Art. 8.1 del RDLL 11/2020 sobre modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals d'arrendament 
en el cas d'arrendadors no compresos entre els recollits en l’art. 4 a conseqüència de l'impacte econòmic i social de 

la COVID-19 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge 
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d'Arrendaments Urbans que es trobi en 
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix 
en l'article 5, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, 
quan aquesta no sigui cap de les compreses en l'article 4, 
en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest 
Reial decret llei i en els termes recollits en els apartats 2 a 
4 següents, l'ajornament temporal i extraordinari en el 
pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o 
la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués 
acordat prèviament entre totes dues parts amb caràcter 
voluntari. 

1. La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge 
habitual subscrit a l'empara de la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d'Arrendaments Urbans, que es trobi en 
situació de vulnerabilitat econòmica, tal com es defineix 
en l'article 5, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, 
quan aquesta no sigui cap de les compreses en l'article 4, 
en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor 
d'aquest Reial decret llei i en els termes recollits en els 
apartats 2 a 4 següents, l'ajornament temporal i 
extraordinari en el pagament de la renda, sempre que 
aquest ajornament o la condonació total o parcial de la 
mateixa no s'hagués acordat prèviament entre totes dues 
parts amb caràcter voluntari. 

 L'article 9 queda redactat com segueix: 

Art. 9 del RDLL 11/2020 sobre l’aprovació d'una línia d'avals per a la cobertura per compte de l'Estat del 
finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica a conseqüència de l'expansió de la 

COVID-19 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

1. A fi de proporcionar cobertura financera per a fer front 
a les despeses d'habitatge per part de les llars que es 
trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica a 
conseqüència de l'expansió de la COVID-19, s'autoritza el 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
perquè, mitjançant acord amb l'Institut de Crèdit Oficial, 
per un termini de fins a catorze anys, es desenvolupi una 
línia d'avals amb total cobertura de l'Estat, perquè les 
entitats bancàries puguin oferir ajudes transitòries de 
finançament a les persones que es trobin en la referida 
situació de vulnerabilitat, amb un termini de devolució de 
fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres 
quatre i sense que, en cap cas, reporti cap mena de 
despeses i interessos per al sol·licitant. 

2. Les ajudes transitòries de finançament seran finalistes, 
havent de dedicar-se al pagament de la renda de 
l'arrendament d'habitatge i podran cobrir un import 
màxim de sis mensualitats de renda. 

3. A aquestes ajudes transitòries de finançament podran 
accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació 
de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de 
l'expansió de la COVID-19, d'acord amb els criteris i 
requisits que es defineixin a través d'una Ordre del 

1. A fi de proporcionar cobertura financera per a fer front 
a les despeses d'habitatge per part de les llars que es 
trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica a 
conseqüència de l'expansió de la COVID 19, s'autoritza el 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 
perquè, mitjançant conveni amb l'Institut de Crèdit 
Oficial, per un termini de fins a catorze anys, es 
desenvolupi una línia d'avals amb total cobertura de 
l'Estat, perquè les entitats de crèdit puguin oferir ajudes 
transitòries de finançament a les persones que es trobin 
en la referida situació de vulnerabilitat, en forma de 
préstec amb un termini de devolució de fins a sis anys, 
prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense 
que, en cap cas, reporti cap mena de despeses i interessos 
per al sol·licitant. 

2. Les ajudes transitòries de finançament seran finalistes, 
havent de dedicar-se al pagament de la renda de 
l'arrendament d'habitatge habitual i podran cobrir un 
import màxim de sis mensualitats de renda. 

3. A aquestes ajudes transitòries de finançament podran 
accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació 
de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de 
l'expansió de la COVID-19, d'acord amb els criteris i 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a9
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Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que 
inclouran en tot cas, i com a mínim, les situacions 
definides en l'article 5 del present reial decret llei. Aquesta 
Ordre no requerirà desenvolupament normatiu posterior 
per a la seva aplicació i complirà en tot cas amb la 
normativa de la Unió Europea en matèria d'ajudes d'Estat. 

 

requisits que es defineixin a través d'una Ordre del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que 
inclouran en tot cas, i com a mínim, les situacions 
definides en l'article 5 del present Reial decret llei. 
Aquesta Ordre no requerirà desenvolupament normatiu 
posterior per a la seva aplicació i complirà en tot cas amb 
la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajudes 
d'Estat. 

4. L'Ordre del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda 
Urbana establerta en l'apartat anterior no estarà 
subjecta a l'autorització del Consell de Ministres, 
prevista en l'article 10.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

5. A l'efecte de l'aplicació de les ajudes transitòries de 
finançament, s'estableix que en el mateix acte de 
concessió del préstec per part de l'entitat de crèdit de 
conformitat amb la regulació establerta, s'entendrà 
concedida la subvenció de despeses i interessos que 
comporti aquest préstec, per la qual cosa no requerirà 
resolució de concessió del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana. Les ajudes en la modalitat de 
subvenció de tipus d'interès es finançaran pel Ministeri 
de Transports Mobilitat i Agenda Urbana amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 17.09.261N.481, «Bonificació 
de despeses i interessos per concessió de préstecs a 
arrendataris en situació de vulnerabilitat per la COVID- 
19». Aquest crèdit tindrà la consideració d'ampliable. La 
verificació del compliment dels requisits dels beneficiaris 
de la subvenció es realitzarà ‘‘ex post’’ pel Ministeri de 
Transports Mobilitat i Agenda Urbana, conforme a la 
normativa d'aplicació. 

6. El conveni del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana amb l'Institut de Crèdit Oficial al qual es 
refereix l'apartat 1 i l'Ordre del Ministeri de Transports 
Mobilitat i Agenda Urbana referida en apartats 
anteriors, queden exceptuats de l'aplicació del que es 
disposa en els apartats Sisè i Setè de l'Acord de Consell 
de Ministres de 27 de desembre de 2019, pel qual 
s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga per a 
2020 dels Pressupostos Generals de l'Estat vigents l'any 
2019. Addicionalment, al conveni li resultarà d'aplicació 
el règim especial previst en l'article 39 del Reial decret 
llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i 
social de la COVID-19. 

 Es modifica el paràgraf c) de l'apartat 1 de la DA 20a, que queda redactat com segueix: 

DA 20a sobre la disponibilitat dels plans de pensions en cas de desocupació o cessament d'activitat derivats de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

c) En el cas dels treballadors per compte propi que 
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la 
Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva 

c) En el cas dels treballadors per compte propi que 
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la 
Seguretat Social com a tals, o en un règim de mutualisme 
alternatiu, i a conseqüència de la situació de crisi sanitària 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#da-20
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#da-20
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activitat a conseqüència de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. 

ocasionada per la COVID-19 hagin cessat en la seva 
activitat o, quan sense haver cessat en la seva activitat, 
la seva facturació en el mes natural anterior al que se 
sol·licita la disponibilitat del pla de pensions s'hagi 
reduït, almenys, en un 75 per cent en relació amb la 
mitjana de facturació del semestre natural anterior, 
sempre que no es trobin en algun dels dos supòsits 
recollits en els paràgrafs següents. 

En el cas dels treballadors autònoms agraris de 
produccions de caràcter estacional inclosos en el Sistema 
Especial per a Treballadors per Compte Propi Agrari, així 
com els treballadors de produccions pesqueres, 
marisqueres o de productes específics de caràcter 
estacional inclosos en el Règim Especial de Treballadors 
de la Mar, quan la seva facturació mitjana en els mesos 
de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la 
prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75 per cent en 
relació   a la dels mateixos mesos de la campanya de l'any 
anterior. 

En el cas dels treballadors autònoms que desenvolupin 
activitats en algun dels següents codis de la CNAE 2009: 
5912, 5915, 5916, 5920 i entre el 9001 i el 9004 tots dos 
inclosos, sempre que, no cessant en la seva activitat, la 
seva facturació en el mes natural anterior al que se 
sol·licita la prestació es vegi reduïda en almenys un 75 
per cent en relació a   l'efectuada en els 12 mesos 
anteriors. 

 

MODIFICACIÓ DEL RDLL 15/2020 (DF 5A) 

 El paràgraf c) de l'article 23.2 queda redactat com segueix: 

 

Art. 23 sobre normes de disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que 
hagués estat prèviament integrat en un règim de la 
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme 
alternatiu a aquesta i hagi cessat en la seva activitat 
durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID-
19, es presentarà el certificat expedit per l'Agència Estatal 
de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la 
declaració de cessament d'activitat declarada per 
l'interessat. 

c) En el supòsit de ser treballador per compte propi que 
hagués estat prèviament integrat en un règim de la 
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme 
alternatiu a aquesta, i hagi cessat en la seva activitat o la 
facturació de la qual s'hagi reduït en un 75 per cent a 
conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern, es 
presentarà, segons correspongui: 

1r El certificat expedit per l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la 
declaració de cessament d'activitat declarada per 
l'interessat; o 

2n la informació comptable que justifiqui la reducció de 
la facturació en els mateixos termes que els establerts en 
l'article 17.10 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
per a justificar la reducció de la facturació en la prestació 
extraordinària per cessament d'activitat dels 
treballadors per compte propi afectats per la declaració 
de l'estat d'alarma. Els treballadors per compte propi 
que no estiguin obligats a aportar els llibres que acreditin 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554&p=20200429&tn=1#a2-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554&p=20200429&tn=1#a2-5
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el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció de la 
facturació per qualsevol mitjà de prova admès en dret. 

 El paràgraf c) de l'article 23.3.1r queda redactat com segueix: 

Art. 23 sobre normes de disponibilitat excepcional dels plans de pensions en situacions derivades de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 

REDACCIÓ ANTERIOR REDACCIÓ ACTUAL 

c) En el supòsit de treballadors per compte propi que 
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la 
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme 
alternatiu a aquesta, i hagin cessat en la seva activitat a 
conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern: els 
ingressos nets que s'hagin deixat de percebre a 
conseqüència de la situació de cessament d'activitat 
durant un període de còmput màxim igual a la vigència de 
l'estat d'alarma més un mes addicional, estimats 
mitjançant la declaració anual de l'Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques corresponent a l'exercici anterior 
i, en el seu cas, el pagament fraccionat de l'Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques i les autoliquidacions de 
l'Impost sobre el Valor Afegit corresponents a l'últim 
trimestre. 

c) En el supòsit de treballadors per compte propi que 
haguessin estat prèviament integrats en un règim de la 
Seguretat Social com a tal, o en un règim de mutualisme 
alternatiu a aquesta, i hagin cessat en la seva activitat o la 
facturació de la qual s'hagi reduït en un 75 per cent a 
conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern: els 
ingressos nets que s'hagin deixat de percebre durant un 
període de còmput màxim igual a la vigència de l'estat 
d'alarma més un mes addicional, estimats mitjançant la 
declaració anual de l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques corresponent a l'exercici anterior i, en 
el seu cas, el pagament fraccionat de l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques i les autoliquidacions de 
l'Impost sobre el Valor Afegit corresponents a l'últim 
trimestre. 

  

Barcelona, 29 d’abril de 2020 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554&p=20200429&tn=1#a2-5
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